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Jan Orda (1915- 1970) :jest jednym z najwybitniej
szych pisarzy czeskich. Brał aktywny udział w życi~, 

literackim i politycznym swego kraju. By! między 

innymi prezc>em Związku P:sarzy Czechoslo\\ ack ich 
i poslem do parlamentu. Debiutowa! ludow~1 powie
ścią „Miasteczko na dłoni„ (19-!0), pogodną i pelną 

humoru, baśniowej atmosfery i wiary w rado ne. zmy
·łowe wspólżycie z przyrodą, będącą pochwalą życia 

w iejskiego. Później powstały powieści psychologiczne 
„Woda życia" (19-!l) i ,Wędrówki Piotra A1Tyłgarza" 
(19-!4). Chociaż radosną wizję życia przyćmiły w tych 
powieściach elementy tragizmu, Drda n ie zrezygnował 
i tu ze swych ludowych i baśniowych zamiłowań . 

do których powrócił w pełni w komedii „IgrH. zki 
z diabłem" (1945) . Walce z okupantem poświęcił tom 
nowel „Milcząca barykada" (194(i), a problemom 
współczesnym opewiadanie „Piękna Tortiza" (1952) 
oraz tom reportaży o Chile i Brazylii „Gorący kraj„ . 
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Ile było diabłów? 

Tak. jak uczeni współcześni dla w~tlomaczenia 
ZJaw1sk przyrody zapełrult przestwor atomami, 
elektronami, jonami, emanacją eteru czy radu, 

tak świat średniowieczny pełen był biesów, czartów 
i demonów. Jeden z ojców teologów określil liczbę 

ich na 10 OOO bilionów. Ks. Bohomolec oblicza, że jest 
ich mniej: tylko 15 miliardów, najskromniejsi zaś ka
baliści twierdzą, że na każdego śmiertelnik.a przypada 
tylko 11 OOO diabłów - tysiąc z prawej strony, a dzie
sięć tysięcy z lewej. W każdym razie mus iało ich 
być doprawdy mnóstwo nieprzeliczone, jeżeli zważyć, 
że z jednej tylko pacjentki jednego egzorcysty (św. 

Ubalda) \vyszlo 400 tysięcy demonów. I to skromnie 
licząc! 

Były to według nauki Kościola duchy niematerialne, 
„z waporów ziemskich utworzone", lecz ta abstrakcja 
nie zadowo!Ha fantazji wystraszonego ludu. Lud.zie 
widzieli diabta jako postać realną, osobę, względnie 

zwierzę, a nawet roślinę i przedmiot, sloowem, obiekt 
zmysłowy. ( ... ) 

O pokusach, 

przeszkadzających ludziom 

Z wszystkich czartów każdy ma swoje godziny 
i miejsca, i karaktery, którymi kapturają ludzi 
potajemnie, czego sobie człowiek za żywota ni

zacz nie ma, gdyż ciało a krew nie mogą zrozumiec, 
które są rzeczy z ducha, tylko według ciała rozumieją: 
ale naonczas, gdy swoje występki ujrzy przed wro
ty, dusza każda, wyszedłszy z człowieka , rozumieć 

będzie. 

Wysadził tu Lucyper na przodek Bachusa z swoją 
rotą, rozumiejąc o naszych krześcijaniech, iż są pod
dani jemu, jako temu, który trunki ludzkimi szafuje, 
to jest wszystkie opilce na świecie sprawuje. Bo przez 
opilstwo każdy człowiek najrychlej we wszystkie zło
ści wpadnie, o które się Pan Bóg gniewa, a czart 
się w nich bano kocha, nie tylko w pijańshvie komu 
zlość \JJ)'rządzi, ale i sam marnie zginie, bo więcej 

. obżarsh'lo albo pijańsh'lo ludzi traci niż miecz. Przeto 
czartom rozkazał Lucyper, aby pijaństwem łowili 

a zwodzili ludzi, jako mogli najlepiej. 

Projekty kostiumów Pokusy 



FAREL czart wyginaniec, tak chytry jest, iż się wkradł 
między ludzi tak chytro jako jaskółka, od ptaków 
odłączywszy się, w domiech ludzkich się lęże, także 

i oni czynią. Tego używają czarownice w swoich cza
rzech, iż baby, które wiedzą jego ziola, w których 
się on kocha, narwą onych ziól na te czasy, które 
ony wiedzą, naczynią z nich maści, zakopają ony sloiki 
z maściami na krzyżowej drodze, modlitwy tam będą 
mówić długo czartowe, prosząc, aby im potwierdziły 

ony maści, które ku jego czci poczyniły i zal<opaly ( .. . ) 

OPSES, czart., iejże chytrości jest jako i Farel, bo 
też z człowiekiem rad nakłada potajemnie, nie jaw
nie, ani też żadnej rozmowy czyni z ludżmi, ani 
czlowieka osiada własną mocą, jedno grzechem je
go, bo tej mocy już nie ma, jako pienvej ... 

LATAWIEC też jest z rodu czarlO\\Skiego; na ziemi 
a na powietrzu się chowa, tychże obyczajów, jako 
i ci wyżej mianowani, jedno. iż często na się bierze 
ciałn obłudne, w cieniach się chowa, jako nie topel'z 
albo kret... 

ODMIENIEC jest też drugi rodzaj tych czartów. któ-
1-,:y się odm;eniają \\" rozmaite spo ·oby, tak zwierzęce, 
jako i pias ie. Na tym też jeżdżą baby, gdy się prze_ 
m ieni w wilka. s tądże go drudzy zowiq wilkolek. 
Ten w iele pi-„ekaża pożytkom ludzkim przez baby: 
gdy zakręci wiatrem od morza północnym, między 

dobytkiem prędko się odmieni , będzie ze zdrowego 
chore, także i świnie, owce. Przeto mówią: wilkolek 
pokąsa! owce, ano je pomorszczyna pomorzyla. Także 
p1-zychodzi i na gęsi, kokoszy i na inny dobytek. 

ROZWOT jest też jeden rotmistrz czartowski, co ni e 
tylko małżeństwa romvodzi, ale i jednania. i ejmy. 
j inne sprawy dobre abo nabożne, strzegąc tego, aby 
ludzie w zgodzie nigdy nie bywali, jedno zawżdy 

w klopocie; będąc w klopoc iech, ku desperacji przy
chodzili, a z desperacji w czartowskie sidla. 

KOFFEL, czart; też jest rota czartowska wielka 
~ hordy Bachusowej, nad którą rotmistrzem Ko(fel. 
Ten sprawuje pijanice wszytki i przywodzi je ku 
wszemu złemu, tak aby każdy swe kotki okazał, pod
piwszy sobie, poduszcZiając, aby był inszy PQ ranu. 
a inszy pod wieczór. Upiwszy się wola drugich czar
tów do siebie. które zowią: Hejdaż, Hala, Ilelu; a jeśli 
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się powadzi, chocia go biją, rzecze, iż on wygrał i nie 
winien. Czart, osiadłszy mu serce, podbw·za g<J : „Mści 
się, zapisz rany, wygraj prawem i ręką! tobieć krzyw
da wielka, jeszcze się naśmiewa! Nabij nań rusznicę, 

czekaj go tu, kiedy pójdzie! jeśli tego nie uczynis.z, 
rzeczeć, iż się go boisz. Nie chmń się go, więcej ci 
się on ciebie boi! A pij dobrze, jadłeś surowy kęs; 
cić to mrzygłodowie a skępcy nie piją dobrze; Odmi 
gębą, nastrój wąs, krokiem chodź, bądź srogi, kaź 

sobie pel!nić! nie chceli, zalej mu oczy, aby była slaw
na biesiada twoja; nigdy nie ujeżdżaj cicho. Uje
dziesz-li z pokojem od twego towarzystwa, tedy doma 
uczyń niepokój, ubij żonę, rozpądź czeladź, garnce 
potłucz, poduszki posiecz, a zapomnij nazajutrz, ani 
sobie daj wspominać! Nagrodzisz to po ranu trzeź_ 

wością, gdyć każdy rzecze: Nic lepszego jako on, gdy 
po trzeźwiu bywa!" Tak i owak czart nachyla pijanic, 
aby się tym przesłużyć książęciu swemu potępieniem 
ludzkim. 

STROJNAT jest też jeden czart pyszny, który stroi 
pyszne ludzi , przyglądając pychy, pompy, postawy, 
wkradszy się w afekty ludzkie, tak w ubierze, w cho
dzie, jako w potrawach obojga narodu. Ale widzimy 
w tej mierze więcej być występniejszy rodzaj żeński 

niż mężczyńsk i, zwłaszcza nasze szlachcianki, którym 
ten czart szepce za uchem : „Spraw sobie nowy strój, 
w starym to już chodzisz; przystoić szata hiszpańska 
ku lańcuszkam, które masz, takież pannie Zofijej. 
Spraw sobie pontaly, manyle, ju1nkiery , boć już dziś 

tak noszą; przeczyń starzy7nę na nowe, miej sartarelle 
do tańca, drugie na odmianę. jakobyś się przez dzień 
dziesięć razów odmieniła, także i nazajutrz, okrom 
ża łobnych. Oblecz koszulkę perłową, miej jednę abo 
dwie wielkich pereł" . Także to czynią, jako je czart 
uczy ... 

SZCZEBIOT albo MARKOT; tym czartom rozka
zał Lucyper, aby ludzi języczne przywodzili ku swa
rom i obmówkom rozmaitym, szepcząc im z.a uchem, 
jako ma mówić, łając, przeklinając tak, jakoby nas 
za każdym słowem wspomniano; stądże ludzie pl'zy
chodzą ku zlym przygodom, ku zelżeniu, ku niena_ 
wiści, nieprzyjaźni i ku zabiciu, kto się rozumem nie 
umie sprawować. 

WĘSAD też jest czart, co ludziem dobytek morzy. 
Mają czarci z tego jednę rozkosz, gdy baby żegnają 
dobytek, mówięcy leda co, w czym się oni kochają, 

Projekt kostiumu Zwierzęcia 
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jako gdy zielim święconym kadzą, gromnicą, bo to 
baby najwięcej dla czarów święcą, lru czci, ku chwale 
czartom. 

KOZYRA albo BIERKA, ten przygląda graczów, 
kostarzów i wszytki, którzy się losy parają, przywo
dząc je na to, aby w rozpacz wpadali, zwłaszcza kie-
dy przegra, aby się obiesił, aby łajał, klął się, czarta 
brał na pomoc, zabi ł towarzysza, złupił, skradł, nie 
robił i ku wszem złym rzeczam przywodzi!, które 
każ-dego sumieniu szkodzą. 

SMIESZEK, czart, ten sprawuje wszytki naśmiewce, 

którzy stroją śmiechy z prostych ludzi , sprawuje też 
błazny, w których się królowie, panowie kochają wię
cej niż w ludziech statecznych, sam się śmieje z tych 
wszech, ktorzy chcą być trefni, dworni, a błąd się 

ich dzierży. 
I 

LUCYPER upomina wszytki czarty: 

Wy wszyscy i drudzy, którzy tu nie są mianowani, 
przykazuję wam pod laską naszą, abyście już szli po 
wszyikim świecie. a sobie spolu pomagali przywodzić, 

.r,wodzić i powodzić ludzi wszech na świecie, aby się 

k nam obracali, podawając im rozkoszy wdzięcznych 
z pochlebstwem, rozumiejąc dobrze chuci ich, a naj
więcej przełożonych bądźcie pilni, tak duchownych, 
jako świeckich, cesarzów, królów, b i kupów, wielkich 
i małych; poważniej ci nam mieć jednego króla abo 
biskupa u siebie niż tysiąc prostych kmieci abo szew
ców z kuśnierzami. Zwła zeza wy, bracia mili, którzy 
tymi dary moimi szafujecie, pychą, łakomstwem, okrut
nością, weźmijcie z sobą Diskordią, która przeciw
ności będzie w nich sprawowała, jakoby się sami 
niwczym nie zgadzali, a walki stroili z sobą więcej, 
niż z obcymi, aby też żonami gardzili, a nałożnice 

chowali, niewieściuchy byli, o Boga nie dbali, nas 
pilni byli, prawa odwłóczyli, ubogimi gardzil i, uporni 
byli, służb nie płacili dzieciom, wdowom, księżej spra
wy poruczali, w błaźniech się kochali i drugie 1·ze
czy, które są przeciwne Bogu i prawdzie jego, czy
nili, ostatka abyście się sami domyślali. 
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Postępek prawa czartowskiego (w) Julian 
Tuwim. ,,czary i czarty polskie oraz 
wypisy czarnoksl;:skie" . Warszawa 1960 

Jan Drda 

O widziadłach snach 

Franciszko Buzka 

W pe~nej ~łońc~ bezwietrznej ciszy opada z kwiat
kow p1wanu płatek za płatkiem jak duże krop
le kl'wi sączące się w zieleń trawnika. Na 

źdźbłach trawy nie ma już drżących kropel rosy. Wy
suszyło je słońce. mimo że zbliża się dopiel'O godzina 
ósma rano. 

Jest to godz.ima Franciszka Buzka, mistrza bednar
skiego i burmistrza miasta Rukapań, który właśnie 

wygrzebuje się spod kraciastych pierzyn, choć jego 
czeladnicy dawno już zapali li smołę w wypalanych 
beczkach. Po podwórzu toczą się antałki, z otworów 
ich bucha kłębami dym, podczas gdy płonąca smoła 

wypala bukowe drzewo. Robotnicy z fantazją pokrzy
kują na dziewczęta, młotki węższymi końcami gło

wic pobijają obręcze. 

Ale Franciszek Buzek, mimo że do jego uszu do
ciera ten radosny zgiełk, który jakby wychodził mu 
naprzeciw na znak rannego powitania i należnej mu 
czci - jest smutny. Prawą ręką kiręci> wąs nazna
czony dostojną siwizną, lewą wybija na stole 1.akt 
marsz.a i zapatrwny w siebie samego, jak popiół sy
pie na własną głowę moc cichych wyrzutów: 

- Pijesz, Franciszku, dużo pijesz! 

- To się wie, że piję - odpo\viada natychmiast 
sam sobie. - Dlaczego bym nie miał pić?! Po pierwsze, 
jestem burmistrzem. Po drugie, muszę. Tak po pro_ 
stu wypada. - Sam jednak dobrze czuje, jak słabe 

są te tłumaczenia . Za słabe nawet dla niego samego, 
dla burmistrza, który przecie jest tu po to, ażeby 

ludzi przywoływać do porządku i rozumu uczyć . A cóż 
dopiero dla Tego, który jest tam, w górze ... W uszach 
zabrzmiał mu wczorajszy głos. Nie by! silniejszy od 
brzęku muchy, a może to naprawdę by! tylko brzęk 
muszych skrzydełek. W każdym razie dla Franciszka 
brzmiał on potężnie, jak głos anielskiej trąby: 

- Franciszku, pijesz! 

Postawi! więc pełen żalu szklankę z powrotem na 
stole, otarł jak zwykle wąsy i zagryza! spragnione 
wargi, jakby sam chciał sit"; ukarać za to niepomierne 
pragnienie. 

Wie bowiem od pewnego czasu, że stamtąd, z góry, 
spogląQa na niego ktoś, kogo przy każd€j szklance 
ogarnia żal nad biednym grzesznikiem, ktoś, kto za 
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każdy lyk ponad zwykłą miarę każe wpisywać w re
jestr jego Ży\Vota czarną kreskę. 

Wczoraj już po raz drugi zestal mu swego posła. 

Franciszek dobrze po północy zmierzał z karczmy na 
Wiesze do domu. Gdy szedł ulicą Nad Potokiem 
>vzdluż odrapanego kamiennego muru, wysokiego mo
że na metr i porosłego po wierzchu grubym rozchod
nikiem, uderzylo go w oczy dziwne światło. Ktoś wy
szedł z muru i zbliżał się ku niemu. Ręce jego były 
jakby skąpane w srebrzystej poświacie. a z oczu strze
lały złote blaski; stopami ledwo dotykał ziemi, a od 
czasu do czasu odbija! się tylko z lekka od napoty_ 
kanych na drodze kamieni, płynął leciute11ko z rę

kami nieco wyciągniętymi przed siebie promieniejąc 
księżycowym światłem, takim jak odblask, który za
pląta się czasem zapomniany w kowanych wrotach, 
latarniach lub ozdobnych kratach domostwa. A gdy 
stanął przed Franciszkiem, przemówił doń cichym 
głosem: 

- Franciszku, znów przychodzę. 
- A czego chcesz? - sytał Franciszek ze skruchą, 

jak.by klęczał przed spowiednikiem. 
- Pijesz, dużo pijesz. 
- No, tak, piję. 
- Ale nie powinieneś! Nam się to nie podoba ... 
- Komu „nam"? 
Na to nieznajomy wzniósł rękę ku niebu, z nieJ 

- dalibóg - wystrzeliła mu jakby jarząca się gwia
zda spadając na daleki widnokrąg, i powiedział: 

- Nam. Tam w górze. 
Potem znikł, jakby zapadł się w ziemię, a Franci

szek ruszył dalej w swoją stronę. Przyszedł do domu, 
zwalił się na stos pierzyn i zasną!. A teraz jest rano 
i mądrość, która wieczorem wpadła mu chyba do 
którejś z wychylanych szklanic, powróciła jak zbłą

kany gołąb. 
Patrząc tak na napelnioną winem szklankę czuje, że 

niewidzialny anioł krąży nad nią kolistym lotem, po
wiewem swych skrzydeł muska mu głowę i pilnie 
uważa, czy wypije, czy też nie wypije. A pragnienie 
potęguje się, cornz mocniej pali w gard le. Franciszek 
nie wie, jak ma postąpić. Nie, nie będzie, nie będzie 
tak dużo pil. Tylko dwie szklaneczki dziennie. Albo 
trzy. To jest jego liczba. Trzy. Podbiegł szybko do 
stołu i korzystając z tego, że go ten zbożny zamiar 
jeszcze nie opuścił, umaczał pióro w atramencie: 
„Franciszkowi Buzkowi przyslugują trzy szklanki wi
na. Franciszek Buzek, burmistrz." 

Projekt kostiumu Belzebuba 
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Sporządziwszy ten urzędowy akt dla zbawienia du
szy mizerne~o grzesznika Franciszka Buzka, poczul, 
jak spad1 mu z piersi kamień udręki i jak sumienie 
Od razu przestało dokuczać cierniami swoich wyrzu
tów. 

- A ta będzie pierwsza. 
Teraz już może przechylić szkla'nkę i wlać jej za

wartość do gardła, teraz mu już wolno, bo posiada 
urzędowe zezwolenie . A ów aniol, który się tu kręcił , 
wie, że io jest jedna trzecia dobrych chęci Fran
ciszka Buzka, i zapewne raduje się wielce widząc jego 
pragnienie poprawy. 

Wino zabulgotało przyjemnie w gardle, ostatnia je
go kropla wsiąkla w wąs, który jako wierny stróż 

regulrunie co dzień pobiera dla siebie ten trybut i pię
ciograjcarowa szklaneczka poWTócila z cieniutkim 
dźwiękiem na stół. 

„Tak to, tak - myśli Franciszek Buzek im tam 
na górze dobrze mówić: nie pij ... nie pij .. . nam się 
to nie podoba. Co oni mogą wiedzieć o cielesnych 
potrzebach, kiedy sami ciała nie mają? ... " 

I uszczęśliwiony wlasną mądrością wychodzi na uli_ 
cę, by dokonać przeglądu miasteczka i zajść do ra
tusza celem załatwienia urzędowych spraw. ( ... ) 

Fragment powieśct „ Miasteczko na dło
ni'', PIW, Warszawa 1951 r . 

• 
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Solfern us 
ZBIGNIEW OLSZEWSKI 

Belial 
JAN BLESZYS'SK.I 

BOLESLAW BOMBOR 

Belzebub 
JERZY GLĘBOWSKI 

Omni mor 
PIOTR CHUDZISSKI 

Karborund 
WARSZOSLAW KMITA 

Scholastyk 
ZBIGNIEW SZPECHT 

Disperanda 
EWA WOJCIK 

Kasia 
BOŻENA GAZEWSKA 

Teofil - Anioł 

HIERONIM KONIECZKA 

Hubert 
TADEUSZ LUCEJKO (adept) 

Pokusa 
JULIA OSSOWSKA 

Diabły 

BOLESLA W BOMBOR 
BOGUSLAW KOZAK 

TADEUSZ LUCEJKO (adept 
JANUSZ ZBIEGIEL (adept) 



Anioły 

MAGDALENA KUSIŃSKA 
IRENA RYBICKA (adeptka) 

* 
Lucjusz II 

* 
C:oesiek 

* 
Myśliwy 

JANUSZ ZBIEGIEL (adept) 

Zwierzęta 

IRENA RYBICKA (adeptka) 

* 
Reżyseria: 

MARIA STRASZEWSKA 

Scenografia: 
LILIANA JANKOWSKA 

Choreografia: 
BARBARA FIJEWSKA 

Kierownictwo muzyczne: 
GRZEGORZ KARDAS 

Asystent reżysera: 
HIERONIM KONIECZKA 

Opracowanie muzyczne: 
Zespół muzyczny pod kierownictwem 

GRZEGORZA KARDASIA 

Kontrola tekstu: KRYSTYNA ROZAK 

Inspicjent: MARIAN GUZE X 

Cena programu 5 zł 
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