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TADEUSZ KWAŚNIEWSKI 

WSPOMNIENIE O LEONIE SCHILLERZE 
. Mam pisać o Leonie Schillerze. Ile jednak można zamknąć 
w słowach kilkuset wierszy druku? Jak przedstawiC:.wielkość te
go, który był Księciem Niezłomnym Sceny Polskiej, którego życie 
i prawie półwiekowa praca stały się natchnieniem teatru i wyty
czyły jego twórczą drogę. 

Czy sięgnąć do wspomnień sprzed z górą lat dwudziestu, kie
dy to z wypiekami na twarzy wchłaniałem po raz pierwszy wspa
niałe widowisko w inscenizacji Leona Schillera? Czy ożywić 
wspomnienie z pierwszego, osobistego zetknięcia się z tym Tyta
nem Sceny, wywołać z pamięci wizję ciepłego spojrzenia Jego 
mądrych oczu i serdecznego uścisku· dłoni, który więcej znaczył 
niż słowa? ... 

* 
Na murach wielkiego miasta czerw·ienią liter biły w oczy afi

sze zapowiadające wystawienie w.ido~iska faktografic~ne~o 
„Krzyczcie Chiny" Tretiakowa .. Co wi~c~or sala T:atr~ Wielk1:
go wypełniona była do ostatniego mteJsca. Co wieczor ~a .wi
downi falował różnorodny tłum. W pierwszych rzędach widziało 
łosię „piękno-duchów", którym snobizm nakazywał pokazanie się 
w teatrze - właśnie na sztuce wystawionej przez Schillera. Za
zwyczaj przychodzili z wyniosłą, z lekka znudzoną miną, jak 
wielcy wtajemniczeni, którym nic już zaimponować nie może 
i nic ich już nie wzrusza. . 

- Ciekawe, co ten rewolucjonizujący Schiller nowego pokaże? 
- - zdawały się mówić ich znudzone miny, gdy pogardliwie roz-
glądali się po sali, lustrując dalsze rzędy, zapełnione przez ludzi 
o spracowanych rękach, tych, którzy nie często mogli sobie po
zwolić na teatr. A na balkonach tłoczyła się młodzież. 

I oto na scenie rodziło się objawienie. Rozpłomieniało umysły 
młodych, rozpalało serca starszych i kazało zaciskać spracowa
ne pięści. „Pięknoduchy" bledli. Oni również - wbrew swojej 
woli ulec musieli przed urokiem wyczarowanej przez Schillera 
wizji, wyzbytej z mayerholdowskiego estetyzmu, ideologicznie 
skorygowanej i wyostrzonej; bijącej prawdą w oczy i rozdziera
jącej uszy krzykiem, który był protestem wszystkich ukrzywdzo
nych i uciskanych. 

I nie pomogły burdy faszystowskie, łzawiące bomby rozrzuca
ne po sali i zgniłe jajka, którymi obrzucano aktorów. Twarde 
robotnicze ręce w zarodku dusiły wyskoki ogłupiałego faszyzmu. 
Durniów wyrzucano z sali jak niepotrzebne śmiecie i przedsta
wienie szlo dalej .. , 

Niewiele jednak tych przedstawień odbyło. się na lwowskiej 
scenie. Władze sanacyjne bały się prawdy, która rozdmuchiwała 
ogień protestu. Sztukę „Krzyczcie Chiny" nakazano zdjąć z afisza. 

O tym w kilkanaście lat później tak Schiller pisał: 

„ ... Nie dziw, że sprawcy krwawej pacyfikacji r. 1930 zdecy
dowali się zlikwidować wszelkie próby rewolucjonizowania tea
tru i sztuki w ogólności, trafnie dopatrując się w nich ulegania 
wpływom sowieckim". 

* 
Gromy jakie zwaliły się na głowę „bolszewizującego" Schille

ra, nie potrafily ani ostudzić Jego zapalu ani sprowadzić z raz 
wytkniętej drogi. Ten Wielki Czarodziej Sceny Polskiej - przez 
całe swe pracowite życie, konsekwentnie i nieugięcie szedł do 
wytkniętego celu, którym było służenie sztuką - tą przez wiei

.kie S - najszerszym masom, dla którego sztuka była orężem 
walki o sprawiedliwość społeczną i postęp. 

„Był jednym z najbliższych każdemu z nas twórców. Wstrząs
nął teatrem polskim. Stworzył now~ jego epokę. Wyrósł znaj
lepszych narodowych tradycji. Na Wojciechu Bogusławskim 
uczył się służby społecznej teatru; od romantyków przejął zro
zumienie i miłość twórczości i sztuki ludu, patriotyzm walki 
o wolność ludów i ojczyznę; po Wyspiańskim podjął trud od
·nowienia polskiej sceny. Dążył - w myśl nauk Mickiewicza- · 
do tego, by teatr „łączył w sobie wszystkie żywioły poezji praw
dziwie narodowej", walczył o to, by dramat, sztuka teatru „po
budzały do działania umysły opieszałe ... ". 

Tak scharakteryzował Leona Schillera - po Jego zgonie 
Stanisław Witold Balicki, zamykając w tym określeniu najtrafniej 
sylwetkę tego, po którego odejściu uczyniło się w sercach ludzi 
teatru głucho, a na scenie polskiej pusto. 

Bo istotnie. Leon Schiller od najmłodszych lat wychowany na 
..zbiorach pieśni ludowych Kolberga, folklorze obrzędów i tradycji 
staropolskich, których domeną był Kraków Jego dzieciństwa, 
„olbrzymiał - jak pisze dalej Balicki - na skarbach ludowości 
naszej kultury, przeszedł do wielkości przez czynny udział w re
wolucyjnej walce o wyzwolenie i władzę ludu, prawomocnego 
spadkobiercy i poszerzyciela narodowej kultury". 
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Takim był Leon Schiller -- że dalej zacytuję Balickiego - w la
tach ponurych rozkładu kultury, dławienia klasowego ruchu pro
letariackiego, faszyzacji życia polskiego. Jego działalność arty
styczna była takim samym protestem i dynamitem do walki, jak 
poezja Broniewskiego, publicystyka i proza Kruczkowskiego i Wa
silewskiej. 

A oto w skrócie etapy tej walki, zaklęte w czar i urok żywego 
słowa, którego treść ten Wielki Czarodziej Sceny umiał nietylko 
rozszyfrować ale i nadać mu zrozumiałą formę. Ta właściwa in
terpretacja sztuki scenicznej - jak błyskawica rozjaśniała mroki 
ucisku i gromem biła w tych, którzy na ucisku i krzywdzie spo
łecznej wiedli swój pasożytniczy żywot. 

Nawet w pozycjach repertuarowych, które w swym założeniu 
zdawały się przeczyć postępowi, Leon Schiller potrafił wykrzesać 
iskrę rozpalającą płomień prawdy, którym palił wszystko co było 
wszetecznictwem i przemocą; że wymienię choćby kontrrewolu
cyjnego „Kniazia Patiomkina" Micińskiego, daleką ideologicznie 
?d socjalizmu naukowego „Nieboską komedię" czy wreszcie „Ró
zę" Żeromskiego. I w tych właśnie sztukach Schiller potrafił nie
tylko uwypuklić sceny rewolucyjne ale i nadać im sens aktual
ny, kt~rym porywał masy proletariackie, zagrzewa4 je do walki, 
wzmagał ich nadzieję i wiarę w ostateczne zwycięstwo prawdy. 

Zawsze, odważnie i z pasją człowieka wierzącego w słuszność 
sprawy, której służył, Leon Schiller był wyrazicielem poglądów 
i dążeń ludu pracującego. Pod tym kątem widzenia powstają ta
kie wspaniałe inscenizacje schillerowskie jak „Wojna wojnie" 
Nowaczyńskiego, „Przedmieście" Langera z piosenkami Broniew
skiego, „Rywale", „Dzielny wojak Szwejk", „Cjankali", „Spór 
o sierżanta Griszę" czy wreszcie wspomniana już sztuka Tretia
kowa „Krzyczcie Chiny!". 

Oczywiście, tego rodzaju działalność nie mogła się podobać 
„zwycięskim bohaterom przewrotu majowego" - jak władców 
sanacji określił sam Schiller. Stąd na każdym kroku utrudniano 
mu pracę, stąd dymisje, czy nawet zamknięcia teatru, jak to mia
ło miejsce z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego, którego dzia
łalność w latach 1924-1926 pod kierownictwem Schillera, zapi
sała się złotymi głoskami w dziejach sceny polskiej. 

Te wszelkiego rodzaju złośliwości i represje - często czynio
ne, jak na ironię w rękawiczkach - nie załamały i nie zniechęci
ły Schillera. Ani na chwilę nie zaprzestał On walki o słuszną 
sprawę. Nadal uprawiał ją z pasją na różnych scenach, tworząc 
niezapomniane inscenizacje polskich dziel romantycznych czy kla
syki obcej. A oto najwspanialsze z nich: „Kordian", „Dziady", 
„Samuel Zborowski", „Wyzwolenie", „Sen srebrny Salomei". 
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„Ksiądz Marek", czy szekspirowskie „Jak wam się podoba", 
„Opowieść zimowa", „Juliusz Cezar", „!<ról Lear", _„Sen. n.ocy 
letniej", „Korolian". W repertuarze wspołczesnym me mniejsze 
uzyskiwał osiągnięcia inscenizacyjne i reżyserskie - obojęt
nie -- jaką formę sceniczną posiadał_ utwór, które~o brał qn na 
warsztat. A więc zarówno w dramacie czy wodewilu, („Krolowa 
przedmieścia"), czy sensacyjnym melodramacie („Brodway"), 
przeróbkach powieściowych, reportażu itp. 

Nie było zresztą dziedziny teatralnej, którąby się Schiller nie 
interesował. Począwszy od widowisk pasyjnych, poprzez pasto
rałki i szopki, komedię del arte, dramat, farsę, operę, estradę 
i teatr lalek, zgłębił on wszechstronnie tajniki kunsztu scenicz
nego, stając się jednym z najwybitniejszych teoretyków sceny 
i twórcą nowego teatru. 

Temu nowemu teatrowi stawiał już w okresie międzywojennym 
takie zadania: „Teatr już teraz powinien się sposobić do walki 
o jutro swego narodu i jutro świata, świadom, iż w walce tej 
przyznana mu będzie rola naczelna, rola sędziego sęrc i sumień, 
głosiciela nowych idei, budowniczego nowej moralności". 

* 
Ponure Iata okupacji hitlerowskiej przeżywa Schiller w nerwo

wej, konspiracyjnej pracy, przechodzi przez piekło Oświęcimia 
a po powstaniu warszawskim zostaje wywieziony do obozu 
w Murnau. Na obczyźnie tworzy teatr ludowy i teatrzyk kukieł
kowy, mające doraźnie służyć potrzebom kulturalnym rodaków 
w Niemczech, a po powrocie do kraju staje na czele Państwo
wego Teatru Wojska Polskiego w Łodzi, następnie obejmuje 
kierownictwo Teatru Polskiego w Warszawie. 

W tym okresie powstają wspaniałe inscenizacje schilłerowskie 
- że wymienię tylko najważniejsze - „Krakowiacy i Górale;' 
Bogusławskiego, „Celestyna" Ferd de Rojasa, „Burza" Szekspi
ra, „Igraszki z diabłem" Drdy, „Na dnie" Gorkiego, wreszcie 
reżyseria i nowe ujęcia inscenizacyjne „Hrabiny" i „Halki" Mo
niu zki. 

. I 

I znów pochłania Schillera ogrom pracy teoretycznej - orga
nizacja działu teatrologicznego w Państwowym Instytucie Sztu
ki, redagowanie „Pamiętnika teatralnego", przygotowywanie do 
wydania swoich pism i wspomnień, praca pedagogiczna nad przy
gotowywaniem młodych kadr aktorskich, praca nad nowymi in
scenizacjami dzieł dramaturgii polskiej i obcej. 

Do ostatnich chwil życia nie ustawał w pracy, która Teatrowi 
Polskiemu torowała świetlaną drogę do spełnienia tych wielkich 
celów, którym lealr dziś służy . I słusznie stwierdził Balicki 
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~ artykule poświęconym pamięci Artysty, że „Leon Schiller -
Jak Bogu~ławski - był dyrektorem teatru, organizatorem, reży
se_r~m, działaczem społecznym, scenopisarzem; jak Mickiewicz
w1z;onerem w_alczącego narodowego teatru idei i danym mu było 
taki teatr r~al_1zować; jak Wyspiański był artystą teatru, jego ma
larzem, rzezbiarzem, konstruktorem. Budował teatr słowa archi
tektury, malarstwa i muzyki. Był tego teatru ideologiem,' nowa
torem. Na deskach teatru rozwiązywał najbardziej osobiste pasje 
służące narodowi i człowiekowi". · 

* 
!o był_ ro~ 1948. W gabinecie dyrektorskim teatru częstochow

skiego s_iedziałem naprze~iw Czarodzieja, który słowom potrafił 
nadawac blask bry~antu I m_oc woi:nu. N~ scenie wielkiej tegoż 
teatru, przy szc~elnte wypełnionej widowni odbywał się cud mnie
~-any „~rakow1aków i _ Gó:ali" .. Twórca widowiska, jego reżyser 
i inscenizator, w tym czasie Zajęty był pracą, którą moja wizvta 
przerwała na chwilę. -

Na tle ol~na wyraziście rysowała się kanciasta, bryłowata syl
wetka. Schtłler był bez marynarki, w grubym, popielatym swe
trze. Pochylony nad m~szyną - portable, z nieodłącznym papie
rosem w ręku, gawędził ze mna na lemal roli teatru w Polsce 
Ludowej. W myśl?wych skrótach rysował zadania teatru wspól
c~esnego. Wchłaniałem Jego słowa, roztaczające przede mną wi
ZJę teatru monumentalnego i powszechne"o zarazem. Wskazywał 
na k~ni~czność ja~ najszybszego upow"'szechnienia teatru; na 
uczynienie ~e sztuki artykułu · pierwszej potrzeby dla najszerszych 
mas robotniczych. 

Trzeba pamiętać, że był to okres, w którym teatr nie wyrwał 
się jeszcze z ślepego zaułka przedwojennej szmiry, schlebiającej 
gustom drobnomieszczańskim, że jeszcze silnie tkwił korzeniami 
w rozpan~zonej tandecie pseudo-literackiej i pseudo-polskiej, 
a ~.pozyCJach _re~ertuarowych często jeszcze trafiały się bezwar
tosciowe, głupie 1 naiwne sztuczydła, obliczane na niewybredny 
gust publiczności, ale za to „kasowe". 

- Wojna i kształtująca się nowa rzeczywistość - mówił 
SchilLer - przekonała nas, pracowników sztuki, że nie- wolno 
nam ograniczać swych zadań jedynie do wysiłków artystycz
nych. Dzień dzisiejszy wymaga od nas organizowania teatru 
wojującego, który porwie masy i będzie im służył. Sztuka bo
wiem jest dzisiaj bronią, która całemu narodowi powinna to
rować drogę do nowego życia, która powinna budowę nowego 
życia ułatwić. Gdy tak pojmiemy swe zadania i tak je będziemy 
spełniać, wówczas stworzymy równocześnie podwaliny pod 
gmach teatru triumfującego ... 

Trudno mi obecnie, po kilku latach, dokładnie przywołać _z pa-
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mięci to wszystko, o czym wówczas Schiller ~ówił ~ roli teatru 
w Polsce współczesnej. Myśli te zresztą szerzej rozwinął w swo
ich „Teatraliach" ogłoszonych drukiem V: kilku_ numerach „Te~
tru" w tymże samym roku 1948. Ale JC"tlno Jeszcze ?okła_dme 
utkwiło mi w pamięci, fakt, jak szeroko i wszechstronnie pojmo
wał On zadania teatru. 

- W pierwszym etapie naszej pracy - mówił Schiller -
mvsimy udostępnić szerokim masom robotniczym możność oglą
dania pięknie wystawionych widowisk w teatrach zawodowych. 
Następnie musimy wciągnąć do współpracy związki zawodowe 
i fabryki celem szerokiej rozbudowy amatorskiej sceny, ale ta
kiej, która w oparciu i przy pomocy zawodowych teatrów osią
gnie wysoki poziom artystyczny ... 

Na popielniczce wyrosła góra niedopałków. Wizyta moja miała 
trwać dziesięć minut a przeciągnęła się ponad godzinę. Gdy 
wreszcie pożegnałem Schillera, zza drzwi dyrektorskiego gabi
netu dobiegł mnie suchy klekot maszyny do pisania. Czarodziej 
Sceny Polskiej wrócił do przerwanej pracy ... 

W kilka dni później zetknąłem się ponownie z Schillerem 
w gronie przyjaciół. - Wkrótce znowu was odwiedzę - rzekł na 
powitanie. -- Przyjadę z „Burzą" Szekspira. Warto i trzeba Czę-
stochowie pokazać dobre widowisko... . 

A że było ono istotnie dobre, świadczyła o tym pierwsza na
groda Ministerstwa Kultury i Sztuki w konkursie szekspirow
skim, przyznana za inscenizację Schillera i scenografię Daszew
skiego oraz nagrody za kreacje aktorskie, przyznane Adwento
wiczowi, który grał Prospera i Ryszardzie Hanin za rolę Ariela. 

- Teatr w Częstochowie - mówił Schiller - ma przed so
bą piękne i odpowiedzialne zadanie, któremu winien sprostać 
i któremu - wierzę w to - sprosta, jeżeli nie przelęknie się 
ogromu pracy, która go czeka, gdy nie pójdzie drogą łatwizn 
i sztampy ... 

* * * 
Tak więc w okresie powojennym mieliśmy możność zobaczenia 

w Częstochowie dwóch wspaniałych, niezapomnianych insceni
zacji schillerowskich - „Krakowiaków i Górali" oraz „Burzę". 
Obie te sztuki, grane przez artystów ówczesnego Teatru Wojska 
Polskiego, niewątpliwie do dziś stanowią najpiękniejsze karty 
w dziejach sceny częstochowskiej. 

Cóż jeszcze dodać do tych ubogich słów, poświęconych pamię
ci Wielkiego Artysty, który sztukę inscenizacji podniósł na wy
żyny.ja kich nigdy przed Schi li erem nikt w Polsce nie osiągnął. 
Chyba tylko posłużyć się jeszcze Jego własnymi słowami, które 
wypowiedział pod wrażeniem śmierci Karola Szymanowskiego, 
.a klóre tak trafnie określają wielkość ich Autora: 
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„~gon l1;L_d~i pr~wdziwie wielkich, których mieliśmy szczęście 
z~ac os~bisci~, nigdy chyba łez z oczu nie wyciska, ani serc 
~olem n~e~~osnym nie r?zd~iera. Nawet gdy nas z nimi najczul
sza prZYJaz'!" łączyła, w zyciu codziennym, w chwilach wolnych 
od wszelkiego ~atosu, dzieli nas prawie stale jakiś dystans 
~gromn'l!. Sam ~ię wytwarza, bez ich udziału, często pomimo 
ie~ u:oli. Kto nie chce się z tym liczyć, napewno nie jest czło
wiekiem dobrego smaku i nie ma słodyczy uwielbienia. Gdy 
od~hodzą od nas, dY_stan_s ten zwiększa się na pozór. Wszak zni
ka1ą nam z oczu. Nie .wiemy, g.dzie są napra'!-Vdę, czy ku gwiaz
dom lecą, czy ulega1ą przemianom podziemnym aby kiedyś 
szeptem drzew lub kwiatów aromatem do nas pr~emówić. 

Wi~my jedn?-k, że są nieśmiertelni. Bo gdy z ich dziełami 
obcu1~mY_, krązą do koła nas, przenikają w głąb dusz naszych 
zlewa1ą się z naszym_i '"!'Yś.lami,. kierują nimi, wskazują niezna: 
ną dotąd. drof!ę. A zycie ich ziemskie, tak nam dobrze znane, 
przyp~mina s.ię nam teraz_ w innych kolorach, inną dźwięcz 
"!1-e.lodią. Dopiero ter~z. na1-p_ow~zedniejsze jego momenty prze~ 
swietl~ lampa m~~rosci wyzsze1, dopiero teraz zaczynamy poj
mz· owc:c sen~ własciwy poematu biograficznego którego oni by-
i tworcami". ' 

TADEUSZ KWASNIEWSKI 

ZDZISŁAW HIEROWSKI 

„ IGRASZKI z DIABŁEM" ICH AUTOR 

I. 

Nazwisko Jana Drdy nie jest obce polskiemu czytelnikowli. 
i widzowi teatralnemu. Znamy je z przekładów wydanej u nas 
już czterokrotnie powieści „Miasteczko na dłoni", tomu now 1 
„Milcząca barykada", który też był kilkakrotlllie wznawian , 
wreszcie z wystawionej przez szereg teatrów w Polsce kome
dii „Igraszki z diabłem", która, zrealizowana w latach 1948/49 
przez Leona Schillera w Teatrze W oj ska Polskiego w Łodzi 
i Warszawie, przeszła potem na inne sceny i doczekała się tak
że - podobnie jak w Związku .Radzieckim - przeróbki na 
t>cenę lalkową, odnosząc duży sukces artystyczny w krakowskim 
teatrze „Groteska". 

Wkrótce nasza znajomość twórczości tego pisarza poszerzy 
się dzięki polskiemu przekładowi jego tomu nowel, za który 
w roku 1953 otrzymał czechosłowacką nagrodę państwową 
I stopnia. 

Jan Drda wszedł do literatury w trudnych latach okupacji, 
która - aczkolwiek mniej tragiczna w swoim przebiegu i skut
kach od okupacji przez nas przeżytej - wstrząsnęła do głębi 
życiem narodu czeskiego i słowackiego, a siłą rzeczy nie mo
gła pozostać bez wpływu na losy jego twórców. Debiutował 
w roku 1940, kiedy jeszcze pętla.okupacyjnego ucisku nie była 
tak mocno zaciśnięta, by paraliżowała całkowicie życie kultu
ralne narodu, jak stało się to później, z biegiem wojennych lat, 
w miarę zbliżania się pogromu hitleryzmu. Wystąpił równo
cześnie jako prozaik i dramaturg, zdobywając od razu dużą po
pularność. Pierwszą jego książką była wspomniana na wstępie 
powieść „Miiasteczko na dłoni", która doczekała się od tego cza
su już kilkunastu wznowień, pierwszą sztuką - sztuka z życia 
górników „Jako i my odpuszczamy", wystawiona przez nowa
torski i postępowy teatr Emila Franciszka Buriana, który wkrót
ce miał zostać zamknięty przez hitlerowskiego okupanta z rów
noczesnym zesłaniem dyrektora i czołowych aktorów do obozu 
koncentracyjnego. 

W następnych latach w twórczości Drdy mimo niesłabnącego 
zainteresowania sceną, górę wzięła powieść. W roku 1941 wydał 
„Zywą wodę", powieść psychologiczną o proletariackim chłop
cu, który mimo wszystkie przeszkody i trudności osiąga swój 
życiowy cel - sztukę. W roku 1943 ukazują się „Wędrówki Pio-
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tra Siedmiołgarza", powiesc, czerpiąca swój bogaty materiał 
fabularny ze świata przeżyć i rojeń szaleńca. Z tych dwóch po
wieści żadna nie została przełożona na język polskii.. 

Pierwsze miesiące wyzwolenia pozwalają Drdzie znów wy
stąpić w roli dramaturga. Pod koniec roku 1945 jeden z tea
trów praskich wystawia napisane wcześniej już „Igraszki z dia
błem", które od tej chwili rozpoczynają ~wój triumfalny po
chód przez wszystkie sceny czeskie. Równocześnie pozostaje 
Drda w i.erny prozie. Po tomie dziennikarslcich felietonów, p<> 
„Listach z Norymbergi" wydaje zbiór nowel, odtwarzających 
burzliwe dni powstania w Pradze w maju 1945 r. „Milcząca 
barykada" . Niektóre z tych nowel posłużyły potem do scena.riu
sza doskonałego :filmu pod tym samym tytułem, oglądanego 
i na naszych ekranach. 

Teraz wypadałoby oczekiwać, że nowe książki i sztuki posy
pią się u tego ruchliwego i pracowitego pisarza jak z rękawa . 
Zniknęły dawne opory i trudności, autor już nie musiał lawi
rować w doborze tematów i problemów tak, by 1,lniknąć inge
rencji okupacyjnej cenzury i idących za tym następstw. Ale 
stało się inaczej. Działalność literacka Drdy wprawdzie nie sła
bnie, ale nie utrwala się ona przez kilka lat żadnym dziełem 
wybitniejszym. By zjawisko to zrozumieć, trzeba się odwołać 
do pewnego wspomnienia. Gdzieś w tym czasie, gdy autora 
„Igraszek z diabłem" poznałem .osobiście na wrocławskim Kon
gresie Pokoju, znalazłem w jednym z czeskich pism ilustrowa
nych reportaż fotograficzny, w którym pokazano jeden dzień 
jego życia. Jan Drda występował tam w wielu rolach: jako po
seł do Zgromadzenia Narodow.ego, jako członek Rady Miejskiej 
miasta Pragi, jako dziaŁacz partyjny, j.ako prezes Związku Pi
sarzy Czechosłowackich, naczelny redaktor dziiennika, no, i na
turalnie jako pisarz. Ale na to ostatnie, a najważniejsze zajęcie 
pozostawało mu już najmniej czasu. Tak działo się z wybitny
mi pisarzami w tym czasie nie tylko w Czechosłowacji, ale tak
że i u nas. Budujące .podstawy nowego ustroju państwo potrze
bowało zdolnych i ofiarnych ludzi, stawiało im wysokie wy
magania. Niestrudzony Jan Drda nie był tu wyjątkiem. Stał 
w szeregu takich pisarzy, jak sędziwy Jan Olbracht, jak Wa
cław Rzezacz, Vitiezsław Nezval i wielu, wielu innych, którzy 
:rezygnując przejściowo z intensywniejszej pracy twórczej od
dawali swoje siły i umiejętności w służbę sprawy proletariatu. 
Toteż na nowe książki Jana Drdy .trzeba było czekać lat kil

ka. Scenariusze filmowe, felietony, artykuły, reportaże, krótsze 
i dłuższe opov:iadania, fragmenty powieści - wszystko to, pu
blikowane w prasie czy oglądane na ekranach, świadczyło, że 
pisarz pracuje, że dokonuje się w nim przemiana, że nie zamie-
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Jan Orda 
w karykaturze St. Jasnika 

rza spocząć na laurach, zdobytych w pierwszyc~ la~ch tw~r: 
czości Tak powstawała powieść o współczesne] wsi czeskie] 
„GosPodarze", tak gromadził się tom n~w:l „Krasna. Tortiza", 
wśród takich okoliczności kształtowała się Jego ostatma sztuka, 
komPClia o tematyce wiejskiej „Oldrżych i Bożena" . Już pierwsza 
książka, która ukazała się po tych latach pe_wn~go zaha~?"".a
nia rozmachu twórczego, przyniosła mu na1wyzsze wyrozme
nie - państwową nagrodę artystyczną. 
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PANSTWOWE TEATRY W CZĘSTOCHOWIE 
D Y R E K T O R i K I E R. A R T.: E D M U N D K R O N 

TEATR WIELKI 
JAN ORDA 

li tEIRA\'l~il · IDI 
· Komedia w trzech a+ach, dziesięciu obrazach 

I B ł t IE ~~ 
W przekładzie ZDZISŁAWA HIEROWSKIEGO - Muzyka: T. KIESEWETTERA i W. RACZKOWSKIEGO 

wg. inscenizacii LEONA SCHILLERA. 

MARCIN KABAT, weteran 
SARKA-FARKA, rozbójnik 
OJCIEC SCHOLASTICUS, 
OISPERANDA, królewna 

KASIA, jej służebnica . 

HUBERT, łowczy królewski 

pustelnik 

DRATEWKA ..... 
TEOFIL, poseł ani~lski 
BELZEBUB, książe piekieł 
SOLFERNUS, radco piekielny 
BELIAL. również radca piekielny 

Reżyser: Rudolf Ratschka. 

Akt I. 1. 
Akt 11. 5. 
Akt Ili. 7. 

Kierownik muzyczny: Zygfryd Jałowiecki 
Inspicjent: Władysław Pabiasz. 

O S O B Y: 
Czesław Łodyński 
Edmund Płoński 
Marian Łoziński 

Krystyna Bielówna 
Mario Fidzińska 
Mirosława Gołaszewska 
Stanisława Siedlecka 
Wiesław Kucytowski 
Kazimierz · Zieliński 

• 
Stanisław Czaderski 
Mieczysław Mieczyński 
Lubomir Jabłoński 
Eugeniusz Dobrowolski 

LUCJUSZ, diabeł-kusiciel 

OMNIMOR I chłopskie 
KARBORUND ( diabły 
DIABŁY WSZELKIEGO RODZAJU 

POKUSY 

Kazimierz Zieliński 
Wiesław Kucytowski 
Wiesław Lichecki 
Władysław Pa biasz 
Wiesław Kucytowski 
Stanisław Stanisławski 
Kazimierz Zieliński 

Krystyna Bielówna 
Mario Fidzińska 
Mirosława Gołaszewska 
Lidio Molwicz 
Stanisława Siedlecka 

Przed chatką Sarki-Farki. - i- Pustelnia. - 3. W lesie. - 4. Czarci młyn. 
Pustelnia. 6. Przed chatką Scłki-Farki. 
Portiernia w piekle. - 8. Salf tronowa księcia Belzebuba. 9. Przed chatką 
Sarki-Farki. - 1 O. Przed czabm młynem. • 

Choreografio: Barbara Fijewska. 

KIEROWNICTWO DZIAŁÓW TECHNICZNYCH: 

Kostiumy: Otto Axer. 
Dekoracje: Władysław Wagner. 
Suflerka: Michalina Michałowska. 

. Kierownik techniczny: K. Knap - Kierownik sceny: J. Zontek - Pracownia krawiecka damska: J. Niwińska - Pracownia krawiecka męska: St. Bystrzycki 
Perukarnia: A. Szablewicz - Słolarnio: E. Wieczorek - Malarnia: K. Kazimierczak - Tapicernia: K. Włodarski - Modelatornia: A. Kacperczak 

Efekty świetlne: J. Słabosz. 



II. 
Już w roku 1945, gdy literatura czeska wchodziła w okres no

wej niepodległości, jasne było, że Jan Drda należy do najwy
bitniejszych i najbardziej utalentowanych pisarzy czeskich 

'· młodszego pokolenia. Pozycję tę zdobył od razu pierwszymi 
utworami i potwierdził ją tym, co wydał ostatnio. A przecież 
wkracza on dopiero w okres pełnej dojrzałości twórczej, gdyż 
liczy sobie dopiero lat trzydzieści dziewięć. 

Linia jego twórczości przebiega wśród zjawisk' typowych dla 
rozwoju pisarzy czeskich, stojących na pograniczu dwóch okre
sów niepodległości. W pierwszych latach pracy pisarskiej obar
cza go jeszcze mocno balans świeżej tradycji literackiej okresu 
międzywojennego z wpływami literatury mieszczańskiej, repre
zentowanej w Czechosłowacji przez tak wielki talent, jakim był 
zmarły w r. 1938 Karol Czapek. Wpływy tego pisarza dadzą się 
dostrzec bez trudu zarówno w spojrzeniu na świat, jakiego- wy
razem jest powieść „Miasteczko na dłoni", jak w sztuce „Jako 
i my odpuszczamy", gdzie i pomysł zbliżony jest do powieści . 
Czapka „Meteor°', i środowisko górnicze przypomina powieść 
tego pisarza „Pierwsza brygada''. 

Lata „protektoratu" zmuszały Drdę do poszukiwania tematów 
neutralnych, spychały go - podobnie jak innych czeskich pi
sarzy - na manowce psychologizmu, gdzie studium wewnętrz
nych przeżyć człowieka staje się samo dla siebie celem i przesz
kadza w realisty~ym widzeniu świata, w ocenie jego zjawiska. 
Lata niepodległości, lata umacniania zwycięstwem socjalizmu, 
pozwalają Drdzie na rewizję dotychczasowej metody twórczej, 
kierują go stopniowo na drogę ku realizmowi socjalistycznemu. 
Szlak rozwojowy Jana Drdy, wykreślony w granicach lat 1940-
1954 to jasna i wyraźna droga dojrzewania człowieka i artysty, 
droga dla naszych czasów typowa. Najwybitniejsze jego osiąg
nięcia w tym okresie stanowią w dziedzinie prozy powieść „Mia
steczko na dłoni" ona.z zbiory nowel „Milcząca barykada" 
i „Krasna Tortiza", w dziedzinie dramatu - „Igraszki z dia
błem" i „Oldrzych i Bożena". We wszystkich tych utworach 
Drela zaprezentował się jako pisarz o znamionach oryginalności, 
jako świetny obserwator i znawca człowieka, jako dużej miary, 
pełen świeżości artysta, mistrz powieściowej narracji i scenicz
nego dialogu. 

Na tle powojennej twórczości dramatycznej pisarzy czeskich 
i słowackich Jan Drda wyróżnia się przede wszystkim jako ko
mediopisarz. Ten gatunek utworu scenicznego odpowiada mu 
najbardziej. Wrodzony optymizm, pełen naturalności i prostoty 
humor, umiejętność tworzenia żywych i ciekawych postaci, zdol
ność budowania dobrych sytuacji scenicznych, wreszcie dosko
nałe opanowanie dialogu przy szczególnej umiejętności posługi
wania się językiem ludowym - oto cechy jego talentu, które 
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sprawiają, że komedia pociąga go najsilniej. W przeciwieństwie 
do spornej grupy dramaturgów czeskich, którzy poświęciwszy 
się wyłącz.nie pracy dla sceny, występują niemal oo roku z no
wymi utworami o trwalszych wartościach, bardziej zwarte 
w konstrukcji, wytrzymujące zwycięsko próbę scenicznej re
alizacji. 

III. 
„Igraszki z diabłem'' trochę zaskakują polskiego widza swoją 

oryginalnością i dość - jak na sztukę współczesną - niezwykłą 
formą. Jest to po prostu po komediowemu potraktowana baśń 
sceniczna, oparta na ludowych wątkach podaniowych. Bohate
rem jej jest wysłużony wojak Marcin Kabat, który zwolniony 
z wojska po wieloletniej służbie wędruje w swoje rodzinne stro
ny, a wędruje, jak mówi piosenka, „borem, lasem, przymierając 
z głodu czasem". W wędrówce tej spotykają go przedziwne przy
gody, w których obok zadzierżystej Kasi i naiwnej królewny 
Disperandy, rozbójnika oraz pustelnika - hipokryty niepośled
nią rolę grają z niezrównanym humorem przez autora potrakto
wane czarty i anioły. Marcin Kabat to prawdziwy bohater lu
dowy, taki, jakiego stworzyły legendy i baśnie: uczciwy i dziel
ny, nieustraszony i mądry, sprawiedliwy i stający w obronie 
każdego, kogo spotkała krzywda. Jest przy tym dowcipny 
i obrotny w języku, ustępując pod tym ostatnim względem tyl
ko pyskatej Kasi. A czarty i anioły, niebo i piekło ani na · chwi
lę nas nie odrywają od realnych ludzkich spraw. Motywy te 
Drda wyzyskał z dużym humorem, potraktował je ironicznie 
i dał utwór sceniczny w stylu starych komedii czeskich z pierw
szej połowy XIX wieku, kiedy to Wacław Klemens Klicpera 
i Józef Kajetan Tyl tworzyli czeski teatr narodowy. Wszystkie 
wplecione tu wątki baśniowe i występujące postacie baśniowe 
są nam doskonale znane, ale wszystko to w komedii Drdy na
biera .zarazem jakiegoś nowego wyrazu, jest świeże i naprawdę 
zabawne. Rozgrywającym się to sprawom towarzyszy bowiem 
przez cały czas autorski uśmieszek pobłażania i ironii, która na
biera miejscami cech ostrej satyry, wymierzonej przeciw pysze 
i obłudzie przeciw świętoszkom i faryzeuszom, przeciw egoiz
mowi, bezdusznemu stosunkowi do człowieka, przeciw abstrak
cyjnemu, metafizycznemu pojmowaniu sił dobra i zła. Dobro 
i zło mają tu swój konkretny kształt ludzki, o tym, która z tych 
dwóch sił rządzić będzie światem, decyduje człowiek - prosty 
i bezkompromisowy Marcin ~bat, dla którego bliźni jest bra
tem. 

Ten .rodzaj komedti, jaki reprezentują „Igraszki z diabłem", 
nie upowszechnił się we współczesnej dramaturgii czeskiej 
i wzoru, który stworzył Drda, nie podjęli inni dramatopisarze. 
Stąd komedia ta jest w ostatnim dziesięcioleciu zjawiskiem 
o cechach wyjątkowych. Mimo to jednak „Igraszki" przez swój 
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istotny związek z tradycjami dawnej komedii czeskiej są dla 
teatru cze.;kiego utworem w pewnym sensie reprezentatywnym. 
Trzeba w nich widzieć próbę - niezbyt może jeszcze zdecydo
waną i konsekweittr.ą, a przez to i nie we wszystkich doskonałą 
-- wyrażenia nowych treści, IWwych myśli w ludowej, a prze,: 
to narodowej formie Pomysł twórczy jest niewątpliwie śmiały 
i przeprowadzony na ·.)gół z dużym powodzeniem. 

IV 
,,'igraszki z diabłem" mają na scenach polskich pewną trady

cję. Twórcą je1 jest Leon Schiller, znakomity inscenizator i re
żyser, jedna z najpiękr,[ejszych postaci w dziejach naszego tea
tru. Komedię tę przełożyłem na jego zamówienie w r. 1948 po 
powrocie zespołu Teatr.1 Wojska Polskiego z objazdu po Czecho
słowacji, gdzie wystawiono schillerowską inscenizację „Krako
wiaków i górali". Realizacja „Igraszek" była więc pewną formą 
rewanżu Leona Schillera w stosunku do teatru czechosłowackie
go za gościnność, jakiej zespół nasz doznał w czasie swojej po
dróży. Z naszej strony jest to zarazem najpoważniejsze dotych
czas wydarzenie w polsko-czechosłowackiej współpracy teatral
nej. 

Inscenizacja „Igraszek z diabłem", która zdobyła sobie prawo 
obywatelstwa na scenach polskich, wypłynęła z rozmiłowania 
Schillera w widowisku ludowym, w jego bujnym, czasem ru
basznym humorze, żywiołowośc~, barwności, w jego swojskości 
i prostocie. Tekst inscenizacji jest wierny oryginałowi całkowi
cie w pierwszym i drugim akcie. Tutaj Schiller operował przede 
wszystkim pomysłem inscenizacyjnym, nadając w drobnych ko
rekturach dialogowi silniejsze zabarwienie ludowe i dorzucając 
k1lka znakomitych piosenek, który!ni tak niezawodnie umiał s:ę 
w widowisku posługiwać. W akcie III poszedł już na większe 
zmiany dramaturgiczne. Rozbudował dialog (przy czym Sarce
Farce przypadły w udziale zwroty z repertuaru Wiecha), a nie 
mogąc pogodzić się ze zgubieniem przez autora w toku akcji kró
lewny Disperandy - znalazł dla niej męża, szewczyka Dratew
kę, postać niemą, której w sztuce Drdy nie ma. 

Ten dodatek nie zniekształca komedii, ale też i nie spełnia 
celu, który Schiller tu miał na oku. Odwrotnie niż się to dzie
je _zazwyczaj w baśni ludowej, nie królewna Disperanda jest 
tutaj postacią pierwszoplanową, lecz pełna temperamentu i wi
goru jej służebnica Kasia. 

Obok losów Marcina jej losy interesują nas najbardziej, 
a Disperandę bez szczególnego żalu puszczamy w niepamięć 
od chwili, gdy zemdlała na widok zmykającego przed święco
ną wodą księcia Solferino. A niema postać Dratewki nie wy
starcw. do zamknięcia rozbudowanego w pierwszej części ko
medii ~ątku. 
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Ogromnym natomiast wzbogaceniem komedii jest schillerow
skie potraktowanie anioła Teofila i jego towarzyszy wraz z ca
łym światem diabłów. W ogóle Schiller dał temu przedstawie
niu swój styl i mocno podkreślił jego właściwy sens ideowy 
p:zE7 po.łożenie nacisku na akcenty satyryczne, przez wyostrze
rue ironicznego dystansu w stosunku do gęsto 7.ialudniających 
scenę istot nie z tego świata i pr.zez ich świetne skontrastowa
nie z postaciami realnymi. 

.Pa~ętam, że szesi, któ~zy oglądali sch~llerowskie przedsta
w1erue „Igraszek w Łodzi lub Warszawie, przy wszystkich 
zachwytach nad przedstawieniem byli trochę zaskoczeni śmia
łością tej interpretacji, jaką komedia ta w polskim wykonaniu 
otrzym:ała. Miel~, o~~otę do pole~ki z Schillerem. Ale gdy 
w peWlen czas pozrueJ oglądałem Jedno z czeskich przedstawień 
„!~raszek", sp.ostrzegłen;: że ~omedia ta gr~a była, że tak po
:viem po ''.~ch1ll~owsku . Byc może nawet, że teatr nie widząc 
msceruza~Jl _Schillera, sam doszedł do przekonania że taka in
t~pretacJ,a Jest fia:jbardziej właściwa, że wzbogaca sens sztu
ki. Postac Pustelnika była tam ujęta nawet ostrzej w swoim 
satyryczn:ym wyrazie ·niż u Schillera - może już nawet z.byt 
ostro, z ruepotrzebnymi dopowiedzeniami. 

„Igr~i ~ ?J-~błem" w inscenizacji Leona Schillera należą 
do na~P?wazrueJszy~h osiągnięć w jego dorobku teatralnym 
.po W?Jm~·- W ty~ tez stworzonym przez niego kształcie przejdą 
do histon1 naszeJ odrodzonej sceny. 

ZDZISŁAW HIEROWSKI 

• 
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'RUDOLF RA TSCHKA 

„ Igraszki z diabłem" Jana Drdy 
w inscenizacji Leona Schillera 

Premiera 13 października 1948 roku w Łodzi, 

w Państwowym T eałrze Wojska Polskiego 

Pod koniec sierpnia 1948 roku dostałem depeszę z PTWI_' z Ł~
dzi. Leon Schiller pisał dość lakonicznie: proszę przyJechac, 
mieszkanie .zapewnione. Ani słowa o gaży! Czytając ~ep~szę za
stanawiałem się, co jest ważniejsze, prac.a u boku WJ.elkiego re
formatora teatru czy pieniądz? Pierwsze zwyciężyło, spakowałem 
się i 1 września zgłosiłem się w teatrze pytając .o d~r. ~eona 
Schillera. Od 1930 roku żyłem pod urokiem tego WJ.elk1ego insce
nizatora i myśliciela teatru. W roku tym Leon Schiller został 
kierownikiem artystycznym dramatu we Lwowie. Dramat roz
porządzał trzema scenami , ja prac.owałem w Teatrze Małym. 
Schiller otworzył sezOill przeróbką „Zwycięstwa" Conrada. Po 
skończeniu przedstawienia w Teatrze Małym pobiegłem do Roz
maitości chcąc zobaczyć bodaj koniec „Zwycięstwa '. Siedziałem 
urzeczony mimo tego, że przedstawienie skończyło się grubo po 
północy. Dzień ten był przełomowym w ~oim życii.i S~rałe~ 
się poznać Leona Schillera, pracować u mego. Marzerua moJe 
spełniły się. Pracowałem przy „KQrdianie' , „Dziadach ', „Sier
żancie Griszy", „Krzyczcie Chiny", „Szwejku", „Czarnym Get
cie", „Królowej Przedmieścia", i innych. Byłem Madchen fi.ir 
Alles. W 1933 roku wyjazd do „Ateneum" następnie Teatr Pol
ski zawsze z Schillerem. Wojna. Wyzwolenie. W roku 1946 prze
czytałem notatkę w gazecie, że Leon Schiller przebywa w Cie
plicach. Jadę. Zastaję Leona Schillera w Domu Zdrojowym, 
pracującego nad inscenizacją „Krakowiaków i górali". Po 
serdecznym przywitaniu poszliśmy na kawę. Leon Schiller .za
czął opowiadać o tym nowym, innym teatrze Polski Ludowej. 
O zadaniach jakie musi spełnić, o roli wychowawczej, o swoich 
planach na przyszłość, o „Dziadach', „Kordianie' ... i tak w pew
nym momencie kelner zwrócił nam uwagę, że północ. Rozstaliś
my się, ja wróciłem do Świdnicy, Schiller w niedługim czasie 
wystawił „Krakowiaków", „Celestynę", „Burzę"... Dopiero 
1 września 19413 roku stanąłem znowu u boku Drogiego Pana 
Leona. Schiller pracował nad „Igraszkami z diabłem", natych
miast wciągp.ął mnie do tej pracy. Egzemplarza sztuki nie było 
dla mnie, Schiller daje mi swój. Wieczorem jestem obecny na 
konferencji muzycznej. Schiller siada do fortepianu i gra pio
senki czeskie, słowackie, operetki itd. innymi słowy wskazuje 
źródła skąd czerpać motywy potrzebne do inscenizacji. Potem 
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oglądam projekty dekora
·cji Otto Axera, które zro
biły na mnie wrażenie wy
cinanek z piernika. W no
cy siadam i czytam sztu
kę. Zespół jest po pró
bach ianalitycznych. 6-go 
września wyznaczona jest 
pierwsza próba sytuacyj
na. Muszę do tego czasu 
dobrze poznać sztukę i roz
gryźć linię inscenizacji Le
ona Schillera. Egzemplarz 
reżyserski zaczyna się n9-
tatką: 1) perkusja, potem 
polka •katarynkowa koń
cząca się dysonansem, 2') 
Introdukcja: a) nastrój, b) 
piosenka Kabata. Nad czy
taniem sztuki spędziłem 
większą część nocy. Sztu -
ka .podoba mi się. Bajka 
6 września ,Próba sytua
cyjna. Przed próbą Axer 
pokazuje Schillerowi pro
jekt kurtyny, ną. scenie 
widzę ustawioną scenkę 
obrotową, zbudowaną w 
formie dużego bębna obu
dowaną pomostami, Mali
szewsk1a zaczyna grać 
wstęp muzyczny napisany 
przez Kiesewettera i Racz
kowskiego i widzę jak 
Schiller wprowadza nas 
gdzieś na plac uliczny peł
ny rozbawionych ludzi. 

.. 

Otto Axer. Projekt kosłiumu 

Zrozumiałem wszystko! Przyjechał teatr na jarm:uk, rozbił swą 
budę, zawiesił koślawą kurtynę, z niezdartym napisem: „Igrasz
ki z diabłem", uderzył w żele i bęben ku uciesze zgromadzo
nego ludu i zac.zął przedstawienie ognistą polką pełną dyso
nansów. 

A. Zawilski pisze: Naczelną formą, w której okrzepła insceni
zacja „Igraszek z diabłem" pod czułą ręką Schillera, była forma 
komedii jarmacznej, a ściślej, biorąc pod uwagę wydźwięk dy
daktyczny - moralitet jarmaczny. Na ukształtowanie się tej 
formy wpłynął nie tylko sposób traktowania przez autora po-
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Otto Axer. Projekt kostiumu 

staci, sposób, który upraw
nia do .parodii, ale sam te
mat, o tle średniowiecz

nym. Jarmarczność łódz
kiej inscenizacji daje się 
odczytać z takich elemen
tów formalnych, jak cha
rakterystyczna muzyka. 
zwłaszcza stale nawracają
cy rytm ognistej polki z jej 
umyślnymi fałszami i nie
dociągniEfciami instrumen
tacyjnymi, zorganiwwanie 
sceny z koślawą kurtyną z 
niezdarnym napisem, celo
wo nierealne, naiwne i pry
mitywne aż do jakiejś 
pierwotności dekoracje. 
wprowadzenie i traktowa
nie scen zespołowych prze
de wszystkim sceny fina-
łowej jako ostatecznego 
zamknięcia i podkreślenia 

l formy jarmarcznej, wresz
.j cie tak nieodłączny od tej 

formy dowcip słowny i gra 
słów. P;rzyjęcie zewnętrz
nych elementów jarmarcz-
nych pociągnęło za sobą 
dalsze i liczne. konsekwen -
cje. Powiększył się poczet 
postaci anielskich, ponie
waż trzeba było zademon-
strować przed widzem jar
marcznym (przy założeniu 

.r e.ahlych warunków przedstawienia jarmarcznego) bogactwo tru
IT_i pokazać mu balet, aby w naturalny sposób wyzysk!ać sił~ 
atrakcyjną orkiestry. Narodził się Dratewka, aby po sromotneJ 
ucieczce Solfernusa stać się dozgonnym i tak upragnionym to
warzyszem Disperandy, a w scenie finałowej służyć na partnera. 
Ilość pokus z jednej wzrasta do trzech, aby przez moment stop
niowania ukazać wszystkie męki, którym poddano biednego pu
stelnika . Został zdublowany zastęp diabłów taszczących Kasię 
do pi"kła dla podkreślenia nielada zadania i ożywienia przedpie
kla. Wzmocniono obsadę myśliwych. W dalszej konsekwencji 
ulega zmianie fabuła. Disperanda wraca do szczęśliwego życia, 
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o jej losie opowiada Teofil i na ten temat został dopisany dia
log w X odsłonie. 

Sztukę zamyka dodana przez inscenizatora optymistyczna re
plika Kabata. Disper.anda i Kasia śpiewają trywialną piosenkę 
o kawaler.ach, a odsłona kończy się dla kurażu piosenką „Go
rzałeczka i dzieweczka". Są to najkonieczniejsze przesunięcia 
w charakterystyce postaci i toku akcji. Na zakończenie po całej 
tak starannej hierarchlzacji diabłów z.ostają oni powołani w jed
nym zespole z aniołami i ludźmi, do finałowego tańca, aby pod
kreślić, że to aktorzy i w ten sposób ostatecznie steatralizować 
w artystycznym wydźwięku całe widowisko. 

Rozumie się najzupełniej, że musiały ulec zwulgaryzowaniu 
elementy baśniowe i liryczne jako niezr.ozumiałe i nie biorące 
jarmacz:nej publiczności w stanie swej prostej i sentymentalnej 
naiwności. Dlatego samego powodu nastąpił zwrot od powagi ku 
komizmowi, szczególnie mocno zaznaczonym w postaci „Sarki -
F.arki", co przestawiło całkowicie postać zbója w łódzkim wido
wisku „Igraszek". Został spotęgowany i zwulgaryzowany pier
wiastek erotyczny w marzeniach dziewczęcych Disperandy i Ka
si i w piosenkach o podkładzie miłosnym. Tak samo zerotyzo
wał Schiller Scholastyka, ukazując nam egzemplarz średnio
wiecznego anachorety pod smaganiem straszliwych chuci, co 
oczywiście ma podnieść komizm postaci i absurd zagadnienia 
„en o tli w ego życia". 

Wszystkie te elementy są wystylizowane w organiczny zespół 
środków ekspresji, popartych adekwatną muzyką i uplastycz
nionych dekoracją i kostiumem dobranymi według tych samych 
założeń estetycznych. Muzyka nie spełnia roli „podkładu" czy 
ilustracji muzycznej, lecz jest zupełnie równorzędnym tworzy
wem o określonej funkcji dramatycznej. Jest to najważniejsza 
różnica w stosunku do innych inscenizacji. Stylizowane ujar
marcznienie i ostentacyjne demonstrowanie chwytów i szwów 
teatralnych - niezależnie od tego, że nie determinuje to pozio
mu estetycznego widowiska - nie tylko nie przekreśla, lecz 
uwypukla walory baśniowe komedii ludowej Drdy. Mieni się ona 
wszechstronną żywością barw, dźwięków i ruchów, niby baśni 
w jakimś uciesznym z.niekształceniu. Skala doznań widm roz
szerza się aż do pełni, tym bardziej, że dzięki wprowadzeniu do 
komedii polskich rekwizytów baśniowych, np. „Madejowego Ło
ża", „Cza.rciego Młyna" i „Szewczyka", dzięki żołnierskim pio
senkom Kabata, Schiller tworzy pomost między baśniowością 
czeską i polską, między czeską komedią ludową a pcilikim wi
dzem. Dlatego także reżyser ucieka od lokalimcji utworu, która 
mogłaby się wydać niezrozumiała w Polsce. Nie zmienia pocho
dzenia Kabata. Usuwa za Drdą lokalizację czasową, a niezależ
nie od Drdy lokalizację dogmatyc.zno-wierzeniową. Kabat ud.a-
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jąc się do piekła nie pokazuje, że jest ono gdzieś w ciemnoś
ciach podziemnych. Dalej inscenizator unika ścisłych określeń 
topograficznych. Stanowi to niewątpliwie dużą ulgę. Nie wspo
mina o tym, że Kabat pochodzi z Wodniańskich okolic. Pomimo 
całej baśniowości i ucieczki od lokalizacji sztuka została uwspół
c.ześniona tymi wszystkimi elementami, które są bliskie zagad
nieniom życia współc.zesnego. Schiller znaj.duje okazję do dos
konałego zaaranżowania pierwiastka klasowego w strukturze 
nieba i piekła. Hierarchia diabelskiej organiziacji uwidacznia się 
najpełniej w świetlnej scenie w „Czarcim Młynie", przy czym 
ta organizacja to jakby kampania handlowa, która ma dyrekcję. 
kapitał i śledzi obrót duszami. 

Stosunki panujące między Disperandą i Kasią, traktowane za 
pan brat królewny przez służebną, ukazuje nieważność dystan
su dzielącego ludzi różnych barw i klas. W Kabacie i Kasi uwi
dacznia się realizm ludowy, zdrowy rozsądek i umiejętność wi
dzenia rzeczy we właściwych pvoporcJach. Podobnie centralne 
zagadnienie utworu - dyskusja nad ocaleniem dwojga dziew
cząt z sideł zła - zostało w swoim ostatecznym wydźwięku 
sprowadzone na płaszczyznę nowoczesnego, laickiego pojmowa
nia zła. Jest to wielki sukces reżysera, że utwór o tematyce śred
niowiecznej zdołał w dzisiejszych czasach zhumanizować i po
jęcia etyczne uczynić nie tylko wykładnikami nieba, lecz także 
sprawą naturalnych norm postępowania człowieka, nawet 
wbrew fałszywym urojeniom skostniałych przedstawicieli nieba. 
Charakterystyc.zne jest w inscenizacji łódzkiej traktowanie po
staci i pewnych scen o podkładzie baśniowym. Przy całym od
realnieniu widowiska przez dekoracje, muzykę i parodię rysu
nek postaci ich czynności wykazują cechy pewnego realizmu. 
Realizm ten ujawnia się w zachowaniu niektórych osób z zespo
łu „ludowego" (Kabat, Kiasia, nawet Sarka-Farka) i w przed
stawieniu pewnych scen, które ze względu na baśniowość utwo
ru można by potraktować symbolicznie. Za przykład może tu 
służyć scena podpisywa;iia cyrografu lub scena ukazania się. 
anioła z mieczem ognistym, ogony u diabłów. Podczas gdy w za
sadzie przy pewnej umowności można by te sceny zamarkować 
gestem, czy symbolicznym rekwizytem, to inscenizator angażuje 
możliwie najrealniejsze „przybory", a więc podpisywanie cyro
grafu odbywa się rzeczywiście i to piórem o zaczerwionym koń
cu, a z miecza każącego anioła spływają elektryczne ogniste ję
zyki gniewu bożego. Ogony dopełniają rysunku diabelskiego 
i stwarziają szereg komicznych komplikacji przy rozgromie 
przedpiekla przez Kasię. 

Z założeń realistycznych wynika także odrębne - inne niż 
w inscenizacji praskiej - przedstawienie świata zaziemskiego: 
aniołów i piekła. Zarówno T.eofil jak diabły są w przedstawie
niu na wzór ludzki, są ,.zhumanizowani". Inscenizator ucieka od 
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jakichkolwiek prób „cudownego" demonstrowania aniołów i mi
.steryjnego wprowadzenia n.a scenę diabłów. Nawet cudowne 
rozdwojenie się diabła - wprowadzone przez autora - doko
nuje się po.za przesłoną i na scenę wchodzi dwóch gotowych 
Lucjuszów. Innym szczegółem wynikającym z realistycznych 
koncepcji inscenizatoro, jest potraktowanie sceny piekła jako 
.snu Ka.bata - z.godnie zresztą ze wskiazówką autora. 

Dziś po śmierci Leona Schillera wielkiego reformatora teatru, 
robiąc warsztat reżyserski pragnę wskrzesić w tej samej szacie 
„Igraszki z diabłem", by jedna z najlepszych powojennych in
scenizacji tego wielkiego tytana sceny polskiej żył.a wśród nas. 

RUDOLF RATSCHKA 

NAJBLIŻSZE PREMIERY: 

ALEKSIEJ ARBUZOW 

TA N I A 

ALEKSANDER FREDRO 

ZEMSTA 

Z am ów ie n i a na bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 
przy Państwowych Teatrach 

w Częstochowie. tel. 21-61 

* „ „ 

U W AG A: Zespoły świetlicowe! 

Przy Państwowych Teatrach w Czę
stochowie utworzona została Ko
misja Patronatowa dla współpracy 
aktorów zawodowych z artystycz-

nym ruchem amatorskim. 

Patronat Teatralny służy świetlico
wym zespołom teatralnym i recyta
torskim pomocq w zakresie reper
tuaru, reżyserii. scenografii i t. p. 

Zgłoszenia pisemne Ze sp o l 6 w 
przyjmuje codziennie w godzinach 
od 8 do 16, z wyjqtkiem niedziel-

Sekretariat Teatru. 
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