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Premiera w dniu 9 czerwca 1968 r. 

O AUTORZE SŁÓW KILKA 

Jan Drda (ur. w 1915 r. (debiutował jako prozaik w 

1940 r. wydając powieść p.t. „Miasteczko na dłoni"; 

powieść ta wykazała nieprzeciętny talent młodego 

autora rw realistycznej analizie psychiki ludzi róż

nych środowisk. W 1941 T. ukazuje się następna jego 

książka „Żywa woda", a w 1943 r. - „Wędrówki 

P.iotra Siedmiołgar.za". Był to już okres narastającego 

terroru okupacyjnego i ludobójczej wojny, toteż u; 

„Żywej wodzie" zabrzmiały tony tragiczne, a w „Wę
drówkach Piotra Siedmiołgarza" odnajdujemy próbę 

nakreślenia obrazu świata, 2lrodzonego w fantastycz

nej wyobraźni szaleńca. 

W 1945 r. pisze Drda zbiór opowiadań „Niema ba

rykada", będący artystycznym obrazem powstania 

J>raskiego. Opowiadania te nasycane są wyraźn:);'m 

realizmem społecznym. 

Równolegle do twórczości prozaitorskiej podejmo

wał Drda próby w dziedz.inie dramatu. W 1940 r. 

napisał dramat „Jaiko i my odpuszczamy'', w 1941 

jedn.oaktówłkę „Magdalenka'', a następnie komedię 

„Igraszki z diabłem", wystawioną po raz pierwszy 

w grudniu 1945 r. w stolicy wyzwolonej Czechosło

wacji - w Teatr.ze Narodowym w Pradze. Ta za

bawna komedia, godnie podtrzymująca tradycje czes

kiej sztuki tludowej, zyskała sobie odtąd ogromne po

wodzenie na scenach CSRS, a wkrótce stała się su

kcesem artystycznym polskich teatrów dzięki zna

komitej i niezapomnianej inscenizacji Leona Sc:hil

lera w Łodzi (Państwowy Teatr Wojska Polskiego, 

sez.. 1948/49). 
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„IGRASZKI Z DIABŁEM" 

PO POLSKU 

Zapoczątkowana wkrótce po woJme ścisła wymiana 
kulturalna i:;omiędzy ·nami a Czechosłowacją dała 

asumpt do gościnnych występów łódzkiego zespołu 

Państwowego Teatru Wojska Polskiego w Pradze. 
Widzowie czechosłowaccy zacruwy.cili się wówczas 
słynnym widowiskiem „Krakowiaków i Górali" W. Bo
gusło.wskiego we wspaniałej inscenizacji Leona Schille

ra, a tego największego polskiego inscenizatora oczaro
wały obejrzane w Pradz.e „Igraszki z diabłem" Drdy. 
Wypływająca ze wspólnoty ideowej i politycznej 

przyjaźń naszych obydwu narodów poparta została 

wzajemnym zrozumieniem ludzi ~ztuki i tak oto nasy
ccna ludową mądrością i pięknym humo.nizmem czes
ka baśń Drdy zawędrowała w 1949 r. na sceny polskie. 

Tłumacz sztuki, Zdzisław Hierowsdd, miał trudne 
zadanie i mu.siał niestety -Odbarwić tekst z typowych 
dla czeskiej tradycji ludowej k-0lorów. Całe partie 
tekstu, język postaci, mające S\VÓj rodowód w okre

ślonym regionie czeskim i w znanych itam obycza
jach i podani.ach ·luict-0wych, były na nasz język nie
przetł.umaczailne. Rów1nieź i pewna a1kitua'lna aluzyj
ność premierowej inscenizacji praskiej, powodująca 
różne retusze oryginalnego tekstu, nie mogła być 

przeniesiona do naszych teatrów: w P·radze w 1945 !.". 

sceny, rozgrywające się w pieklle, nawiąizywały do 
czołowych postaci reżimu hitlerowskiego; u nas, w 
kraju, gdzie bestialstwo „nadludzi" osiągnęło szczy
ty, nikt nie umiał śmiać się z czegokolwiek, co ko
jarzyło się z postaciami czeskiego zid·rajcy Hachy lub 
hitlerowskich ludobójców. Nie był to dla polsldego 
widza .temat, mieszczący się w klimacie komedii. 

Leon Schiller, makomity adaptator tekstów sce
nicznych, przyjął za ;podstawę najistotniejsze ele
menty cze.;;.kiej baśni : .ludowość, mą<lrość prostego 

człowieka, wiarę w ludzi i w uzdrawiającą siłę pra
cy, a 1przede wszystkim ową ciepłą, serdeczną ży -
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(„H RATKY Z CERTEM") 

Przekład: Zdzisław Hierowski. Tekst wg adaptacji Leona Schillera . 
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czliwość w niesirniu pomocy tam, gdzie drugiemu 
człowiekowi zagrażają złe moce. Czeskie „Igraszki 
z diabłem" konsekwentnie wykazują również, jak wiel
ka jest sila ludu i jak skutecznie potrafi zwyci~żać 
sprytne, a wrogie spekulacje wytrawnych gral',,.Y 

z „piekielnego" podziemia. 

Wszystkie te najistotniejsze cechy baśni Drdy sto
pił Schiller iz ,polską bradycją ludową, z bliskim nam 
bogactwem polskiej ,baś.ni i ·obyczajów. W jego adap
tacj.i tekstu pojawiły się zwr·oty, wyraźnie nawią

zujące do naszej gwary ludowej i do znanych z pol
skich ludowych podań rekwizytów i nazw. Tak więc 
odnajdujemy u Schillera „Madejowe ł-0że" (zamiast 
czeskiego „Łoż·a ZaJ10żowego"), a stare, autentyciJne 
p·olskie żołniersllde piosenki Kabata i pominięcie jego 
rodowodu (w oryginale mówi się, że Kab?.t pochodzi 
z ok-0lic Wodniańskich) - pozwalają jeszcze bardziej 

przybliżyć „Igraszki" polskiemu widwwi. 
Leon Schiller potraktował swoją łódzką insceni

zację jaiko widowisk-0 jarmarczne, z całym urokli
wym - a bardzo teatralnym - prymitywizmem, jaki 

cechował przecież przedstawieni3 wędrownych trup 
jarmarcznych. Taka koncepcja reżyserska zaważyła 

również na adaptacji tekstu. 'Nszystko, co miało 

;v oryginale zbyt liryczny lub zbyt „straszliwy" klimat, 

zostało w schillerowskim opracowaniu tekstu nieco 
zwulgaryzowane (w artystycznym tego słowa znaczc .

niu). Bardzo ludzki stał się Anioł Teofil, bo tacy byli 
aniołowie w tradycji jarmarcznego, świeckieg-0 pol
skiego tea!tru; .zatracił swą zbójecką grozę Sarka
Farka, bo w jarmar,cznym uciesznym wido1wisku nie 
było .nigidy miedsca na 1prawdz•iwą grozę i strach; 

Kabat traktuje pustelnika Scholastyka nie jak święto

bliwą rudciwność lecz rpo prostu, IPO ludzku - oce
niając go w tych samych kryteriach, w jakich oceni:o1 

innych ludzi (o<>1karżając Scholastyka o brak se<rca 

i .zroiJl.IDlienia swy.ch bliźnich, mówi: - „Możeś ty 

święty, ale ludz:ki czł-0wiek nie jesteś - a to chyba 

jest grzooh największy" - przy czym słowo „naj

większy" dopisane zostało rprzez Schillera). W dialo

gu dialbłów odwołał się łódzki inscenizator do świet

nych wzorów pol-sk.iej satyry plebejskiej, która o

śmieszała 1przedstawicieli warstwy panujących, bez-



błędnie różnicując ich wzajemne zależności i całą 

hierarchię mechanizmu .zarządzania: dialog d~abłów 

w Czarcim Młynie podk·reśla znakomicie organizację 
tej jakby kompanii handlowej, która posiada dy
<rekcję, kapitał i dokładnie śledzi obrót duszami. 
świat diabłów - dzięki retuszom tekstu ukazany 
został w jeszcze jaskrawszym niż w czeskim orygi
nale iPl'Zekroju klasowym. Mamy tu iście feudalnego 
księcia panującego, uszeregowaną w różnych stop
niach grupę rządzącą i wreszcie „działających" na 
dalekich peryferiach agentów czyli diabłów wiej
skich, zapomnia·nych, ipomij anych całkowicie przy po
dziale korzyści z pracy piekła płynących i niewiele 
tych korzyści piekłu przynoszących. 

Schillerowska adaptacja tekstu „IgTaszek" roi się 

od niby niewielkich, ale znaczących retuszów. Spo
tkały się one zresz:tą z gorącym aplauzem zarówno 
autora jak i czeskich krytyków teatralnych, którzy 
obejrzawszy łódzki spektakl doskonale pojęli, że by
ła to najsłuszniejsza metoda przybliżenia utworu pol
skiemu widzowi i przerzucenia pomostu pomiędzy 

tradycjami polskiej i czeskiej sztuki ludowej. 
Ta sztuka ludowa, tkwiąca swoimi korzeniami w 

średniowiecznym m<0ralitecie, zawsze była niezawod
na w oddzieleniu dobra od zła i zawsze sławiła 

mądrość i siłę ludu. 

k.k.c. 
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