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- Jam nie gil 
- tylko diabeł. 

(Lucjusz) 

- Jeśli tak dalej 
pójdzie, piekło 
zbankrutuje. 

. - Piekło jest wieczne, 
jak to panu może 
łaskawie wiadomo. 



Panow~ć, · ·a mam s1e - Jakze J muchę na no . 
kiedy mam (Belzebub) 

< 



O INSCENIZACJACH 
„IGRASZEK Z DIABŁEM" JAN.A DRDY 

Wszystko jest tu jak w bajce. Zo
baczymy tu i królewnę i jej pannę 
sŁużebną, i rozbójnika, i żołnierza 

zwolnionego ze służby, i pustelnika 
i wreszcie diabłów wysokiej i niż

szej rangi, a nawet i skrzydlatego 
wysłańca niebios w białych szatach. 
Zdawałoby się, że to jedna z baś

ni słyszanych przez nas w dzieciń

stwie, z sza,blonowymi swymi posta
ciami, o dobrze nam znanej treści, 

gdzie autorowd trzeba tylko nieco 
ubarwJć swą fantazją typowe wątki 
baśniowe, zestawić je w walI'tkiej 
akcji scenicznej - i oto przedsta
wienie gotowe. Przedstawienie dla 
dzieci, czy dla starszych, zależnie od 
tego, czy zachowali dosyć młodzień
czej wyobraźni, aby za~hwycać się 

zaczarowanymi światami, wyczyna
mi żołnierza bez trwogi, zabiegami 
królewny o wymarzonego męża, 
strachami w diabelslQm młynie, po
gnębionym piekłem i śmiesznym 
pustelnikiem czy zbójem. 

Znamy to dobrze i często myślimy 
nawet, że już dziś nikt nie tworzy 
nowych bajek o takiej właśnie tre
śc-i. A tymczasem „Igraszki z dia
błem" zawierają wszystkie te moty
wy, a mimo to są dla nas sztuką 
o całkowicie nowej treści mimo tra
dycyjnej tema-tyki, sztuką dla star
szych mimo baśniowego swego cha
rakteru, sztuką poważną i pouczają
C<J, mimo wspaniałego zdrowego hu
moru, którym prze.poił ją świetny 
czeski autor. 

Cena: 2 zł 

A najwazmeJsze w „Igraszkach" 
jest to, że myśli w nich zaw~te 
przy całym swym ogólnoludzkim 
znaczeniu są wyjątkowo aktualne, 
że nawiązują do współczesności, do 
dnia dzisiejszego. 
Lnscenizacja sztulki winna starać się 
wydobyć te cenne elementy ludo
wości, które człowiekowi i jego 
chłopskiemu zdrowemu rozsądkowi 
każą górować nad całym fantastycz
nym światem baśni. Bezinteresowne 
bohaiterstwo, nie poddawanie się za
straszeniu i wreszcie szukanie swe
go ce1u życiowego w pracy dla spo
łeczeństwa i w milości człowieka -
te wszystkie moty·wy naidają sztuce 
tej wydźwięk wysoce aktualny 
i tworzą klimat prawdziwego hu
mandzmu górują·cy w „Igriaszkach" 
nad magicznymi rekwizytami, poku
tującymi tradycyjnie w ka.żdej tego 
rodrzaju ba·śni. 
Głęboki sens kryje się przede 

wszystkim w tym, że stary żołnierz 
własnym przemysłem, sprytem, upo
riem i odwagą ratuje dwie lekko
myślne dziewczyny, nie czekając 
zniką<l pomocy i że ośmiela się 
zmieni-ać nawet wyroki losu, aby 
wybaczyć rzezimieszkowi i próżnia
kowi dQpiero wtedy, gdy rzetelną 
pracą okupią swe winy. 

Ndetrudno jednak nam wniknąć 
w moralny sens „Igraszek", bo nie 
ma tu żadnej filo:zofLi, jest tylko 
prosta i nieskażona niczym ludzkość. 
A nad wszystkim góruje pogodny, 
chłopski humor i widowiskow;a ko
lorowość sztuki pozwafająca nam 
jednocześnie bawić się bez,trosko ko
lej ami losu baśniowych, lecz blis
kich nam postaci. 

ALFRED KOWALKO WSKI 

OZGaf. Lz. 1853 (0000) 23.08,73 r. 
A-6/930 
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W REPERTUARZE: 

T. Różewicz - „Kartoteka" 

J. Abramow - „Klik klak" 

W przygotowaniu: 

J. Dworiecki- „Człowiek znikąd" 


