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Igraszki z diabłem nie są pierwszym utworem świetnego pisarza czeskiego, Jana 
Drdy: debiutował on w r. 1940 powieścią Miasteczko na dłoni, która młodemu, zaledwie 
dwudziestoletniemu pisarzowi zapewniła czołowe miejsce wśród prozaików czeskich. 
W latach okupacji Jan Orda wydaje dwie następne powieści : Żywa woda (1941) 
i Wędrówki Piotra Siedmiołgarza , a po wojnie tom opowiadań osnutych na tle walk 
o Pragę w r. 1945 pt. Milcząca barykada. Znakomita narracja, błyskotliwy, mistrzowski 
styl jego bogatej i barwnej prozy, świetny słownik mieniący się bogactwem ludowych 
zwrotów, celny humor, uczulenie na piękno przyrody i głęboki humanizm w spojrze
niu na sprawy ludzi - zdobyły pisarstwu Drdy wysoką rangę w literaturze czeskiej 
i szeroką popularność. Dość powiedzieć, że Miasteczko na dłoni doczekało się kilku 
wydań i zostało sfilmowane i przełożone na wiele języków (także i na polski). 

Obok powieści zajmował się także Drda dramatem. W roku 1940 debiutuje jako 
dramaturg sztuką z życia górników Jako i my odpuszczamy, w r. 1941 pisze jedno
aktówkę Magdalenka , wreszcie 30 grudnia 1945 wystawia w Teatrze Narodowym 
w Pradze komedię , która na stałe weszła do repertuaru współczesnego teatru czes
kiego - Igraszki z diabłem . 

* * * 

Wkrótce po interesującej praskiej premierze Igraszek z diabłem w reżyserii A. Pod
horsky'ego i oprawie plastycznej Vaclawa Gottlieba, komedią zainteresował się Leon 
Schiller. ( ... ) 

Wielki inscenizator wyszedł z założenia, że mimo wielu wspólnych dla wszyst
kich narodów motywów ludowych Igraszki z diabłem są przede wszystkim narado-

wym utworem czeskim. Stąd sztuka, która dla widowni czeskiej ma pełną wymowę 
natrafiając na żywe tradycje językowe (sprawa gwar i żargonów lokalnych użytych 
przez Drdę) lub teatralne i literackie w odniesieniu do postaci i ich funkcji - dla polskiego 
widza może niejednokrotnie brzmieć jak fikcja literacka trafiająca w próżnię . Czesi 
w swoich inscenizacjach potraktowali ponadto baśń Drdy albo zupełnie serio z pie
tyzmem należnym własnej tradycji , albo jako alegorię polityczną (aluzje do okresu 
okupacji i rządów Hachy) - obie alternatywy byłyby nieprzydatne na gruncie polskim . 

Należało zatem znaleźć koncepcję inscenizacyjną, która przerzuciłaby pomost mię
dzy baśniową tradycją czeską i polską, wykorzystując te elementy, które organicznie 
tkwią w zamyśle i tekście Drdy. Leon Schiller je odszukał i twórczo rozwinął tworząc 
dzieło, które wyrastając z oryginalnej wersji czeskiej nabrało cech bliskich naszej 
tradycji narodowej i naszym konwencjom teatralnym. 

W opracowaniu Schillerowskim zmianom poddane zostały przede wszystkim teksty 
dialogów tam wszędzie , gdzie trzeba było znaleźć polski odpowiednik dla nieprze
tłumaczalnych lub trudnych do przetłumaczenia wyrażeń gwarowych i zwrotów czes
kich. Schiller odważnie wykorzystał żargon warszawskich doliniarzy w odniesieniu 
do postaci Sarki-Farki , świadomie zastosował znane powszechnie czechizmy języ
kowe, zaostrzył humor słowny. I znalazł inspirację do swojej ogólnej koncepcji 
inscenizacyjnej traktującej Igraszki z diabłem jako komedię jarmarczną. 

* * * 
W naszej tradycji teatralnej, sięgającej, jak wiemy, średniowiecza , początki teatru 

ludowego wywodzą się z teatru jarmarcznego. Na jarmarkach miasteczkowych pewne 
trupy aktorskie odgrywały swoje moralitety i intermedia komiczne, tam także nara-
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dziła się niezwykle interesująca, oryginalna forma teatru polskiego, jaką była kome
dia rybałtowska XVll w. Leon Schil ler nieraz sięgał do tych praźródeł teatru w swojej 
Pastorałce i inscenizacjach jasełkowych . Widowiska te , odgrywane przez trupy ama
torów na zaimprowizowanych scenach na rynku , hałaśliwe , nieporadne i komiczne 
przez swoją nieporadność i prymityw, ujmowały tematy bib lijne lub też (jak w kome
dii rybałtowskiej) tematy zrodzone samorzutnie przez domorosłych dramaturgów ku 
uciesze pospó lstwa w sposób bliski widzeniu wie lkich i małych spraw tego świata 
przez lud . Były w nich ostre , żartobliwe elementy parodystyczne, groteska, niewy
bredny często humor słowny i sytuacyjny (b liski włosk i ej ludowej komedii dell 'arte) 
nieraz ostra satyra społeczna i morał ludowy. 

Sch iller dostrzegł wszystk ie te elementy w komed ii Ordy i z miejsca potraktował 
swoją inscenizację jako takie właśnie jarmarczne przedstawienie, konsekwentnie wpro
wadzając cały arsenał środków teatru jarmarcznego do spektak lu. 

A więc wprowadził tandetną kurtynkę , na której niezgrabnymi literami, krzywo 
wyp isany był tytuł sztuki (kurtyna ta otwiera i zamyka sztukę i podnosi się po przer
wach), wprowadził hałaśliwą i fałszującą okropnie orkiestrę , która była dumą i atrakcją 
trupy jarmarcznej : potraktował wszystkie perypetie bohaterów sztuki na pół serio , 
na pół żartem , z całą naiwnością amatorszczyzny jarmarcznej ; zaostrzył satyrę 
społeczną wykpiwając niem i łosiernie Scholastyka, Sarkę- Farkę , św i at diabe lski 
i aniołków ; wreszcie od r ealnił wszystkie akcesoria „nadprzyrodzone" - podaj ąc je 
wraz z morałem w sposób żartob li wy i laicki. Tam, gdzie czeska baśń ludowa roz
m ijała się z naszą tradycją, Schil ler wprowadził elementy zastępcze lub uzupełn i aj ące : 

a więc dopisał postać szewczyka Dratewki, który poś lu bi ł królewne Disperan dę; 
d i abłom nadał cechy naszych tradycyjnych diabłów, a an i ołków upodobnił do 
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ludzi i unowocześnił (Teofil pal i pap ierosa i trzyma ręce w kieszeni). Po tej lin ii 
poszła także dalsza korekta tekstu la i cyzu j ąca warstwę „ filozof i czną " komedi i, 
a więc dyskusj ę na temat grzechu przeciwko człowieczeństwu i interpretację psy
chologiczną postaci. Wzmocnione zostały wszystk ie kwest ie Kabata, które cechu
je samodz i e l ność myślenia i nieza l eżność od wpływów nieba; Scho lastyk został 
sparodiowany zgodnie z naszą tradycją ludową , która bardzo nie lub i zakłamanych 
i mędrkujących świętoszków. Sarkę-Farkę Schil ler potraktował żartobliwie , a sce
nę jego nawrócenia się uczyn i ł szczytowym punktem komizmu sztuki ; królewna wraz 
z Kasią również w żartob l iwej interpretacji nawiązały także do naszych ludowych 
baśn i . Powiększenie liczby pokus , diabłów i aniołów m i ało demonstrować bogac
two trupy. 

W ten sposób uzyskał Sch iller obraz przedstawienia jarmarcznego: kostiumy, 
dekoracje i muzyka konsekwentnie real i zowały to założenie . Wprowadzono piosenki 
w rodzaju „Glo, glo , glo , gloryja", „Lament diabelski ", „ Gorzałeczka i dzieweczka" 
i tło muzyczne oparte na sparodiowanych motywach muzycznych oper i operetek ; 
dekoracje prymitywne, żartobl iwe ; kostiumy ośmieszające postać (np . królewna miała 
suk i enkę podkasaną z jednego boku, tak że było widać pończochy w paski , a Scho
lastykowi przez postrzęp i one poły opończy prześw i ecały chude łydki itd .). 

Ta jarmarczność widowiska podporządkowała sobie wszystk ie elementy sztuki 
i nadała jej piętno zupełnie oryg inalne, odległe od czeskiej tradycj i i czeskich insce
nizacji - natomiast bl isk ie naszym tradycjom ludowym. W ten sposób udało się Schil
lerowi przerzuc i ć pomost między baśn i ą czeską a naszą, wykorzystując oryg inalne 
motywy czeskie lub motywy wspólne obu narodom do rozwin ięc i a lin ii polskiego teatru 
ludowego. 
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