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Twórczość Jana Drdy 

Nazwisko Jana Ordy nie jest obce polskiemu czyte_lnikowi i wiidzowi 
teatralnemu. Znamy je z przekładów wydanej u ~as juz czterok11~~nle po
wieści .. Miasteczko na dloni", z tomu nowel „M1lcząoa baryka'Cla . któ_ry 
1eż był kilkakrotnie wznawiany. z wr.stawionej prz~z kilka teatrow 
w Polsce komedii „Igraszki z diabłem . która zreall'Zowala w latach 
1948 1 IH49 przez Leona Schillera ~ Teatrze ~ojska Polsk~ego, '~ Ło
dzi i Warszawie. przeszła potem na inne sceny 1 doczekała się tel)kze 
podobnie jak w Związku Radzieckim -:- przeróbki n~ scenę lalkową. 
lll'.yskujac rekordową liczbę prz~_dsta~len '!'. krakows~1m teatrze „ „Grcr 
teska". Wkrótce nasza znajomosc tworczosc1 tego pisarza pasze1 zy się 
dzięki 1}olskiemu przekładowi jego tomu nowel, za który w roku ubieg
łym otrzymał czechosłowacką nagtodę państwową I stopnia. .. _ 

Jan Drda wstcdł clo literatury w trL1dnych latach okupa<:Jl, która . 
·1czkolwiek mniej traaic.zna w swoim przebiegu i skutikach od okupacji 
~r:tez nas pr1.eżyleJ ':__ wstrząsnęła do głębi życiem narodu czeskiego 
i słowackiego. Delllutowal w r. 1940, gdy jeszcze pętla okupa~yjnego 
ucisku nie ll\'la tak mocno zaciśnięta, by - jak stało s.ię to póznleJ -
paraliżowała· całkowicie żyoie kulturalne narodu. Wy~ąplł równocze
śnie jako prozaik i dramaturg, zdobywająo od razu duzą popularność. 
PitffWSZ<ł jego k~ążką była wspomniana na w.stępie powieść „M.lastecz-

ko na dłoni". pierwszą sztuką - sztuka z życla gurnlków . .. Jako i m~· 
1>clpuszczamy". wystawiona przez nowator„k i i po~tępow~ t c<itr F:m 11 a 
l'ranc:.Szka Buriana. obecny Artystyczny Teatr ,·\rmii. 

W następnych Jatach w twórczości jego . mimo nicslabnqcego tainlerl'
:::o-wania sceną. górę wzięła powieść. W r. 19"11 wydał .,żywą wo dę"', 
powieść psychologicwną o proletariackim chłopcu. któr~· m!mo wszystkie 
przeszkody I trudności osiąga swój życiowy cel - :ztukę. W r. 1940 
ukazują się „ Węd•rówkl Piotra Siedmiołgarza" , powieść. czerpic)c<i swój 
bogaty materiał fabulamy ze świata przeżyć i rojeń szaleńca. 

Pierwsze miesiące wyzwolenia pozwalaj<! Dnltie znów wystąpić w roli 
dramaturga. Pod koniec roku 1945 jeden z teatrów praskich wystawia 
napisane wcześniej już „Igraszki z diabłem". Równocześnie powstaje 
zbiór ·nowf\l. odtwarzających burzliwe dnie powstania w Pradz<.> w maju 
l 945 r. -- „Milcząca barykada·· 

Teraz wypadałoby oczekiwać, że nowe hi<Jżki i sztuki Dni~ JH>sypi<\ 
się jak z rękawa. Zniknęły dawne opory i trudne>ści, pi arz już nic mu 
siał ławirawać w doborze tematów i problemów Lak. by unikn'lć inge
rencj1 okupacyjnej cenzury i odpowiednich następsl\\. ,\le stało się 

inaczej. Działalność literacka Drdy wprawdzie nie słabnie ale nie utrw<i-
12. się ona przez klika l·at żadnym dziełem wybitniejszym. By z.jawisko 
to zrozumieć, rt·rzeba się odwołać do pewnego wspomnienia . Gdzieś w tym 
czasie, gdy osobiście poz.nałem autora .. Igraszek z chablem"' na wroc 
lawskim kongresie pokoju, znalazłem w jednym z cze. kich pism ilustro
wanych reportaż fotograficzny. w którym pokazane· jeden dzień jego 
:tycia. Jan Drda występował tam w wielu rolach, j<ik > pnscl do Zgroma 
dzenia Narodowego. jako członek Rady MiejskieJ miasta Prugl. jako 
działacz partyjny, prezes Związku Literatów Czecho lo1wackich. nac;,cln~ 
redaktor dziennil<n. no i natunalnde jako pisarz. A le na to ostatnie a naj
ważmi€jsze zajęcie •powstawało mu już najmniej cwsu. Tak dzialo si~ 
i wybitnymi pisarzami w tym czasie nic tylko w Czechosłowacji. ale 
także i u nas. Budujące podstawy nowego ustroju państwo polrzcbowall> 
zdolnych i ofiarnych ludzi, stawiało im wysokie wym;igania. Niet>trudzo 
ny Jan Orda nie był tu wyjątkiem. Stał w szeregu takich pisarzy, ja~ 
sędzi.wy Ivan Olbracht, jak Wacław Rzczdcz. Vil Nezval i wielu, wielu 
innych, którzy rezygnując przejściowo z inlcnsyw~iejszej pracy twc\r
czej oddawali swoje siły i umiejętności w slużbę sprawy proletariatu. 

Toteż na nowe książk<i Jana Drdy trzeba byto czekać lat kilka. Scena
'.'iusze filmowe, felietony, artykuły. reportaże. króts1e i c.1luższe opowia
dania. fragmenty powieści -- wszystko to, publikow<me w prnsie cz~ 
oglądane na ekranach. św1iadczyło. że pisarz pracuje. że dokonuje SH;' 

w nim przemiana, że nie zamierza spocząć na laurach. zdobytych 
w pierwszym okresie twórczości. Tak powstawala pmVlicść o czeskiej wsi 
spółdzielozej „Gospodarze", tak zgromadzit się tom doskonałych nowel 
„Hrasna TortLza", wśród takich okoliC.Zności kształtowała się jego ostat
nia sztuka, komedia o tematyce wiejskiej „Oldrzich i Bożena". Już 
pierwsza kSiąż~a. która ukazała się •po tyoh latach pewnego zahamowarnla 
szerszego rozmachu twórozego, pTZyniosła mu najwyższe w~rróżnienle 
pań~twową nagrodę artystyczmi. 



PBRAZ I. CHATKA ZBÓJA SARKI-FARKI. NA PIERWSZYM PLA
"llf LA\X'OMIR \11 JURE~· 1cz (MARCIN KABAT). 

Jl 

Jan Drda należy do najwybitniejszych i najbardziej utalentowanych 
pisarzy czeskich młodszego pokolenia. A liczy sobie dopiero la.t trzydzle
ścl dziewięć. Pozycję tę zdobył od rr-am pierwszymi utworarrui, a potwier
dził ją bez żadnych wątpliwości tym. co wydał ostatnl·o. 

Linia jego twórcżości przebiega wśród zjawisk typowych dla rozwoju 
pisarzy czeskJch. stojących .na pograniczu dwóch okresów niepodległościi, 
przedzielonych latami niewoli. W pierwszych latach pracy plsaTsklej 
obarcza go jeszcze raocno balast świeżej tradycji literackiej okresu mię
dzywojennego z wpływami llteratury mieszczańskiej, reprezentowanej 
w Czechosłowacji przez tak wlclM talent, jakim był zmarły w r. 1938 
Harol Czapek. Lata „protektoratu" zmuszają go do poszukiwania tema
tów neutralnych, spychają go na manowce psychologizmu, gd2le studium 
wewnętrznych przeżyć człowieka ·staje się samo dla siebie celem ~ prze
szkadza w realistycznym widzeniu świata i jego zjawllsk. Wreszcie lata 
nli.epodległości, lata umacnianLa zwycięSltwa socjaHzmu, pozwalają mu na 
rewizję dotychczasowej metody twórczej, kierują go stopniowo na drogę 
ku real1zmOIW1 socjalistycznemu. Szlak rozwojowy Jana Dr.dy, wykreślo
ny w· granicach lat 1940 - 1954, to jasna i wyraźna droga systematycz
nego dojnęwania człowieka i al'tysty. 

ORAZ III. NA LEWO ANDRZEJ GRZYBOWSKI (LUCJUSZ), JANl
NA NOWICKA {DISPERANDA). NA PRAWO JANINA NOWICKA 

(DISPERANDA) I JANINA ZAKRZEW'>KA (KA$KA). 

PODPISYWANIE CYROGRAFÓW. ANDRZEJ GRZYBOWSKI (LU
CJUSZ}, JANINA NOWICKA (DISPERANDA), WITOLD ZARYCHTA 

(LUCJUSZ DRUGI). JANINA ZAKRZEWSKA (KASKA). 
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WSPÓŁPRACA CHOREOGRAFICZNA JANUSZ SEJ[)A 
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DYREKTOR TEATRU JERZY SABAT 

vt.J51~. ~~· WITOLO 1.ISOWSl:::I r- --·~ 

STEFAN KĄKOL 

WITOLD ZARYCHTA 

MARIA TYLCZYŃSKA /J 
IRHIA1 MĄl.e!iRCZ'1~ 4t'd:u.of''l 
HELENA PILARSKA /} 
IREl\IA MAI ĄRCZ:t.K #at...~ 
KRYSTYNA MILLER 
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JANUSZ NOWAK 
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Kierownik Techniczny Tadeusz Pokrowski 

Kierownik Proc. Kostium. Henryko Kozłowska 

Kierownik Proc. Fryzjerskiej Augustyn Jambor 

Kierownik Proc. Elektrycznej Wolter Stelmach 

Modelatorzy Janino Utrolo i Korol Witek 

Inspicjenci Henryk Liporłowski i Andrzej Szenajch 

Rekwizytor Jon Kremer 

Brygadier Jon Balcerek 

Sufler Eugenio Helleńska 

SŁAWOMIR MISIUREWICZ (MARCIN KABAT) I FRANCISZEK 
BAY-RYDZEWSKI (SARKA-PARKA) . 



NajwybHniejszu jego D.si<1gnięcia w Lym okre&il' stanowlą w dziedzinie 
prozy powieść „Miasteczko na dłoni „ oraz zbiory nowel „Milcząca bru-y
kada" l Hrasna Tortiza". w dziedzinie dramatu - .,Igraszki z diabłem" 
i .. Olclr;;1ich 1 Bożena'·. We wsz:v·stkich tych utworach Drda zaprezento
wał się jako pi:;ar1. 1• wyraźnych mi:llnionach oryginalności, jako .świctn~ 
1>list•rwator i mawca czlm1·iC'kn. jako dużej miary. pełen świeżości artysta 

Na tle powojennej L w<irczości dramatycznej pi'iarz~ czeskich i słowac
kich .Jan Orda wyróżnia 'ię przecie wszystkim jako komecl!opisarz. Ten 
~atu nek u 1 wo1·C1 sccrricznego odp o w i a da mu najbardziej . \Vrodzony opt~ -
mi7.m, pelen naturalności i prostot) humor, umiejętność tworzenia żywych 
i ~ickawych postaci, alolność budowana dobrych s~· tuacji scen;cznych. 
wreszcie closJ,.onalc opanowanie dialogu przy s7.czcgóinl'j umiejętności 
posługiwania się językiem luda.wym - oto cechy jego talentu. które 
~prawiają , że komedia pooiąga go najsilniej. W przeclwie!lstwie do spn
rej grupy clrama111rgów, którzy I.JOświęciwsz~ się wyłącznie pracy cllc1 
-;ceny. wys.tąpujy niemal eo roku 7. no.wymi utworami, Orda pisze dla 
teatru rzadko, ale ta ~o daje utwory o trwałych wartościach. utwory wol
ne ocl schematyzmu i uproszcw11. bardziej zwarte w :woje.i konstn1kc,il 
wytrzymujące zwyric; 'ko próbę scenicznej realizacji. • 

W „Igraszkach z cliablem" slw1>r.z.J vn ciekaw:1- 1yp lll>\\ocw~nej kL1-
IT'edii, opartej na lu{jowych motywach baśniowych. Sięgając po taki te
m;:i1 n;l\vi:p:ril cin tr:ul. ' cji tPatrn C7.l'Skiego. clll twc„rczości clwr\rh twr.r 

1.lJ.Jl,l IJ :-, ,1 l l \I U: 1 >IJRA/ I\ „l /..\l(l i .\li.\~" 

l·D\\ ARD SKAR(.;A ("- .\IUlORU 0), ŁA ~.O. li R ~11 -

<;IURf\\ ICZ 1MARC'l 1 K1\BATJ. ST ·\NISL.\\V PRO 
l\URĄ1\)R,l\I (0\11\1\lc)I\). NĄ DACHU \1\DRZl· i 

t;RZ\ li\)\, 'il\I (I Ut JUSZ 1. 

ZDJJ;CIE ' A PRA\\ ll: SŁA\\ 'OMIR M!SILRE\\ JC.Z 
(\1ARCI:-. KĄl\Af Jo\1' SZUI(' (SCllFIR'-l''· 

I 

111-. \IW '"ARC. I 11' IKllOIW1'1> . 
' i.\~ n\111\ \li'>IL'l\f·\. IL:Z 1\ IARl 1'-

1\ ,\ol\ I •. 'T\ . 1St.-\-. 1'Rl)KLRI · 
I Pl<''- I U\1' 1\1<)1' 

..,t.Ą\\ 11 llR \ll'>IUKF\\ ICZ (M .\Kt..11'. l\AllA 'l 1 I .JA· 

'<l'A ZA"-RZF\l.SKA (Kll.'>l\.Ą. 



ZDJĘCIE GORNE: SCENA Z OBRA- ' 
ZU V. KUSZENIE PUSTELNIKA. STA 
NISŁAW PIOTROWSKI (OJCIEC 

SCHOLASTYK). IRENA MALARCZYK 
(POKUSA). 

ZDJĘCIE ŚRODKOWE: SCENA Z O 
BRAZU VII. PRZEDSIONEK PIEKŁA . 

JANINA ZAKRZEWSKA (KASKA) , 
WITOLD ZARYCHTA, STEFAN KĄ

KOL, WITOLD LISOWSKI (DIABŁY 

WSZELKIEGO RODZAJU), STANI 
SAW PROKURATORSKI (OMNIMOR ) 
I EDW ARO SKARGA (KARBORUND). 

ZDJĘCIE DOLNE: SCENA ZBIOROWA 
Z OBRAZU Vlll. 

OBRAZ VIII. PIEKŁO. WŁADYSŁAW 
TROJANOWSKI (Bl!LIAL), ROMA 

HUBCZENKO (BELZEBUB'. 

JAN SZULC (SOLFERNUS), ROMA N 
HUBCZENKO (BELZEBUB), WlADY
SŁAW TROJANOWSKI (BELlAL) . 

U STOP TRONU: STEFAN KĄKOL . 
WITOLD LISOWSKI I WITOLD ZA

RY CHTA (DIABŁY WSZELKIEGO 
RODZAJU). 



ców tegCJ teatru. \Vacława Hlemensa KJiicpery i Józefa hajetana Tyla. 
kcmtynuowanej późnlej z powodzeniem przez Alojzego Jiraska, który nie
za l eżnie od swojej twórczości pwleściopisarskilej zajmuje wybitne mie.i
sc e: w literaturze czesk•iej XIX wieku także jako dramaturg. W sposób 
~miały posłużył się tu Orda starymi wątkami ludowym'i. takimi, jak nie
b::· i piekło w walce o duszę czławleka. i wyrpróbowaaiymi bohaterami 
tych wątków · zbójnikiem. pustelnikiem. królewną. żołnierzem-zawa
d:aką, 1który 111ic p:nwol1 sobie w .kaszę dmu·chać I z ka2.dej o;p.re.s.jj wy
chodzi cało d71ięki swemu sprytowi, odwad11e i chłopskiej mądrości. Ma
my tu i „straszny młyn" . i „Madejowe łoże", i czary wszelakote. jak zre
~ ZH! na uczciwą bajkę przystało. Wszystko to jest nam dobrze znane, ale 
w komed ii Ordy wszystk r• to za.rnzem nabiern jakiegoś nowego wyrazu. 
jest ~wieże i prawcl zilwl~ zabawne. Wszystkim tym sprawom towarzyszy 
bowiem przez cały czas autorski uśmieszek pobłażania i ironii. która 
miejscami nabiera cech ost rej satyry . wymlerzonej przeciw pysze I oh~u 
rl zic. świętoszkostwu i faryzejskiemu egoizmowi. przeciw tajemniczym 
silom dobra i zła. Dobre· i zło mają tu swój realny i konkretny kształt 
Judzki; « tym . która z tych dwóch sil rządz1ć będzie światem. decyduje 
o łowiek - pros ty i bez k cmproml~owy Mar0in Haba!. typowy w swych 
cecilach bohater ludo\1 y . 

Ten r;:>rlzaj komedii. jaki reprezentują „lgras1.ki z diabłem " . n ie 
u µowswc.hnił Sli~ wprawdz '. e we współczesnej dramaturgii czeskiej i wzo 
ru. który stwor.z~ · ! Drela. nie po-djęll ln111i dramaito plsat·ze: mimo to jednak 
komedia 1 a przez swój związek z tradycjami dawnej komedii czeskiej Jest 
L 't'łtorem dla teatru czeskiego w pewnym sensie reprezentatywnym . Wol
no w niej wiclz.ieć próbę -- Jeszcze niezbyt zdecydowaną i ·konsekwentn<i. 
a .przez ito 1 nie ze ·wszystkim doskonałą - wy1rażenia nowych treści, no-
wych myśl1 w ludowe.I a przez to narodowej formie . · 

Zdzisław Hlerowsld 
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OlltlhZ !. CH.o\TK.A ZBÓJA SARKI-FARKI. NA PIERWSZYM PLl\
NIE SŁAWOMIR MISI URF..'l''ICZ (MARCIN KABAT}. 

TWÓRCZOŚĆ JANA DRDY 

Nazwisko Jana Drdy nie jesr obce polskiemu czytelni
kowi i widzowi teatralnemu. Znamy je z przeklad6w W) -

danej u nas już caerokrotnie pow1esc1 „Miasteczko na 
dłoni", z tomu nowel „Milcząca barykada", kr6ry reż był 

kilkakrotnie wznawiany, z wystawionej przez ki lka teatr6w 
w Polsce komedii „Igraszki z Jiablem", kt6ra zrealizowana 
w latach 1948 i 1949 przez Leona Schillera w Teatrze 
Wojska Polskiego i w Lodzi i \'V'arszawie, przeszła potem 
na inne sceny i doczekała się także podobnie jak 
w Związku Radzieckim - przeróbki na scenę lalkową, 

uzyskując rekordową liczbę przedstawiei'1 w krakowskim 
reatrze „Groteska". \Vkr6rcc nasza znajomość rwórczości 

tego pisarza poszerzy sic; dzięki polskiemu przekładowi 

jego tomu nowel, za który w roku ubiegłym otrzymał cze
chosłowacką nagrodę państwową I stopnia. 

Jan Drda wszedł do lirerarnry w trudnych larach oku
pacji, która - aczko'wiek mniej tragiczna w swoim prze
biegu i skutkach od okupacji przez nas przeżytej - wtrzą

snęła do głębi życiem narodu czeskiego i słowackiego. D~
biutował w r. 1940, gdy jeszcze pętla okupacyjnego ucish1 
nie była tak mocno zaciśn ięta, by - jak stało s ię to pM
niej - paraliżowała całkowicie życie ku lturalne narodu. 
Wystąpił równocześnie jako prozaik i dramaturg, zdob1•
wając od razu dużą popularność. Pierwszą jego książką 

była wspomniana na wstępie powieść „Miasreczko na dło

ni", pierwszą szrnką - sztuka z życia górników, „Jako 
i my odpuszczamy", wystawiona przez nowatorski i po
stępowy teatr Emila Franciszka Buriana, obecny Arty
styczny Teatr Armii. 

\V następnych latach w twórczości jego, mimo niesłab

nącego zainteresowania sceną, gór~ wzięła powieść. W r. 1941 
wydal „Żywą wodę" powieść psychologiczną o proleta
riackim chłopcu, który mimo wszystkie przeszkody i trud
ności osiąga swój życiowy cel - sztukę. W r. 1943 ukazuj-! 
s ię „Wędr6wki Pio tra Siedmiolgarza", powieść czerpiąca 

swój bogaty materiał fabularny ze świata przeżyć i rojeń 

s zaleńca . 



OBR AZ Ili. ANDi\l EJ G RZYBOW
SKI (LUCJUSZ), JAN INA NO\\" JCKA 

(DISP ERA l': DA) 
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Pierwsze m1es1ące wyzwolenia pozwalają Drdzie znów 
wystąp1c w roli dramaturga. Pod koniec roku 1945 jeden 
z teatrów praskich wystawia napisane wcześniej już „lgra„·~

ki z diabłem". Równocześnie powstaje zbiór nowel, odrwJ
rzających burzliwe dnie powstania w Pradze w maju 19·1 5 

roku - „Milcząca barykada". 
Teraz wypadałoby oczekiwać, że nowe książki i s:z.tuk i 

Drdy posypią się jak z rękawa . Zniknęły dawne opor v 
i trudności , pisarz już nie musiał lawirować w doborze te
matów i problemów tak, by uniknąć ingerencji okupacyj
nej cenzury i odpowiednich następstw. Ale s tało się inaczej. 
Działalność literacka Drdy wprawdzie nie słabnie, ale nie 
utrwala się ona przez kilka lat żadnym dziełem wybitniej
szym. By zjawisko to zrozumieć, trzeba się odwołać do 
pewnego wspomnienia. Gdzieś w tym czasie, gdy osobiście 

poznałem autora „Igraszek z diabłem" na wrocławskim 

kongresie pokoju, znalazłem w jednym z czeskich pism illl
strowanych reportaż fotograficzny, w którym pokazano 
jeden dzie11 jego życia. Jan Drda występował tam w wielu 
rolach, jako poseł do Zgromadzenia Narodowego, jako 
członek Rady Miejskiej miasta Pragi, jako działacz party i
ny, Prezes Związku Literatów Czechosłowackich, naczeln r 
redaktor dziennika, no i naturalnie jako pisarz. Ale na to 
ostatnie a najważniejsze zajęcie pozostało mu już najmniej 
czasu. Tak działo się z wybitnymi pisarzami w tym czasie 
nie tylko w Czechosłowacji , ale także i u nas. 
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Budujące podstawy nowego ustroju państwo potrzebo
"'ało zdolnych i ofiarnych ludzi, stawiało im wysokie wy
magania. Niestrudzony Jan Drda nie był tu wyjątkiem 

Stał w szeregu takich pisarzy, jak sędziwy Ivan Olbracht, 
którzy rezygnując przeisc1owo z intensywniejszej pracy 
jak Wacław Rzezacz, Vie Nez.va! i wielu, wielu inny!:;h, 
twórczej oddawali swoje siły i umiejętności w służbę spra
wy proletariatu. 
Toteż na nowe książki Jana Drdy trzeba było czekać lat 

kilka. Scenariusze filmowe, felietony, artykuły, reportaże, 

krótsze i dłuższe opowiadania powieści wszystko to. 
publikowane w prasie czy oglądane na ekranach, świadczy·· 
Io, że pisarz pracuje, że dokonuje się w nim przemiana, że 
nie zamierza spocząć na laurach, zdobytych w pierwszym 
okresie twórczości. Tak powstawała powieść o czeskiej wsi 
spółdzielczej „Gospodarze", tak zgromadził się com do
skonałych nowel „Krasna Tortiza", wśród takich okolicz
ności kształtowała się jego ostatnia sztuka, komedia ~ te
matyce wiejskiej „Oldrzich i Bożena". Już pierwsza książ

ka, która ukazała się po tych latach pewnego zahamowa
nia pierwszego rozmachu twórczego, przyniosła mu naj
wyższe wyróżnienie - p ń~rwową nagrodę artystyczną. 

I 
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Jan Drda należy do najwybitniejszych i najbardziej utalenrowanych pisarzy 

.:zeskich młodszego pokolenia. A liczy sobie dopiero lat trzydzieści dziewięć. 

Pozycj<; tę zdobył od razu pierwszymi utworami, a potwierdził ją bez żadnych 

wątpliwości tym, co wydal ostatnio. 

linia jego twórczości przebiega wśród zjawisk typowych dla rozwoju pisa

rzy czeskich, stojących na pograniczu dwóch okresów niepodległości, przedzie

lonych latami niewoli. W pierwszych latach pracy pisarskiej obarcza go je

szcze mocno bala t (wiei.ej tradycji literackiej okresu międzywojennego z wpł v

wami literatury mieszczańskiej, reprezenrowanej w Czechosłowacji przez uk 

w i elki talent, jaki·m był zmarły w r . 1938 Karol Czapek. lata „protekroratu" 

7nlllSZ.lją go do poszukiwan ia tematów neutralnych, spychają go na manowce 

p -y..:hoło;,izmu, gd1ie studium wewnętrznych przeżyć człowieka staje s ię samo 

dla siebie celem i przes7kadza w reali stycznym widzeniu świata i jego z jawisk. 

'WresL..:ie lata niepodległości, lata umacniania zwycięstwa socjalizmu, pozwalaj.i 

mu na rewizj<; dotychczasowej metody twórczej, kierują go stopniowo na dra

g<; ku realizmowi socjalistyc:memu. Szlak rozwojowy Jana Drdy, wykreślony 

w granicach lat 1940 - 1'154, to jasna i wyraźna droga systematycznego doj

rzcwan ia człowieka i artysty. 

Najbybitniejs7e jego osiągni<;cia w tym okresie stanowią w dziedzinie prozy 

powieść „Miasteczko na dłoni" ora.r, zbiory nowel „Milcząca barykada" 

i „Krasna Tortiza", w dziedzinie dramatu - „Igraszki z diabłem" i „Oldrzich 

i Bożena". \'fe wszystk ich tych utworach Drd.i zaprezentował si<; jako pisarz 

o wyraźnych 7namionach oryginalności, jako świetny obserwator i znawca czło

" ieka, jako dużej miary, pełen świeżości artysta. 

Na tle powojennej twórczości dramat)'cznej pisarq czeskich i słowackich 

Jan Drd,, wyróżn ia si<; przede wszystkim jako komediopisarz. Ten gatuncl 

litworu scenicznego odpowiada mu najbardziej. Wrodzony optymizm i pro· 

stoty humor, umiejętność tworzenia żywych i ciekawych postaci, zdolność bu

c~owania dobrrch sytuacji scenicznych, wresz..:ie doskonałe opanowanie dialogu 

przy szczególnej umiejętności posługiwania się językiem ludowym - oto ce

chy jego talentu, które sprawiają, że komedia pociąga go najsilniej. W przeci

wieństwie do sporej grupy dramaturgów, którzy poświęciwszy się wyłącznie 

pracy dla scenr, występują nieomal co rok z nowymi utworami, Drda pisze 

dla teatru rzadko, ale za ro daje utwory o trwałych wartościach, utwory wol

ne od schematyzmu i uproszczeń, bardziej zwarte w swojej konstrukcji, wy

trzymujące zwycięsko próbę scenicznej realizacji. 

SCENA ZB!OllO\l;tA Z OBRAZU IX 



W „lgraszkach z diabłem" stworzył on ciekawy typ nowoczesnej komedi:. 

opartej na ludowych motywach baśniowych. Sięgając po taki tei;iat nawiązal 

do tradycji teatru czeskiego, do twórczości dwóch twórców tego teatru, W:i 

cława Klemensa i Józefa Kajetana Tyla, kontynuowanej później z powodzeniem 

przez Alojzego Jiraska, który niezależnie od swojej twórczości powieściopis~r

skiej zajmuje wybitne miejsce w literaturze czeskiej XIX wieku także jak<> 

dramaturg 

W sposób śmiały posłużył się cu Drda starymi wątkami ludowymi, takimi, 

jak niebo i piekło w walce o dusze człowieka i wypróbowanymi bohaterami 

cych wątków - zbójnikiem, pustelnikiem, królewną, żołnierzem-zawadiaką, 

który nic pozwoli sobie w kaszę dmuchać i z każdej opresji wychodzi cało 

dzięki swemu sprytowi, odwadze i chłopskiej mądrości. Mamy tu i „straszny 

młyn" i „Madejowe łoże" i czary wszelakie, jak zresztą na uczciwą bajkę przy

stało. Wszystko to jest nam dobrze znane, ale w komedii Drdy wszystko ro 

zarnem nabiera jakiegoś nowego wyrazu, jest świeże i prawdziwie zabawne. 

Wszystkim tym sprawom towarzyszy bowiem przez cały czas autorski uśmie

szek pobłażania i ironii, która miejscami nabiera cech ostrej satyry, wymie

rzonej przeciw pysze i obłudzie, świętoszkostwu i faryzejskiemu egoizmowi, 

przeciw tajemniczym siłom dobra i zła. Dobro i zło mają tu swój realny i kon

kretny kształt Judzki; o tym, która z tych sil rządzić będzie światem, decy

duje człowiek - prosty i bezkompromisowy Marcin Kabat, typowy w swych 

cechach bohater ludowy. 

Ten rodzaj komedii, jaki reprezentują „Igraszki z diabłem", me upowszech

nił się prawdzie we współczesnej dramaturgii czeskiej i wzoru, który stworzy! 

Orda, nic podjęli inni dramatopisarze; mimo ro jednak komedia ta przez swój 

związek z tradycjami dawnej komedii czeskiej jest utworem dla teatru czeskie

go w pewnym sensie reprezentatywnym. Wolno w niej widzieć pr6bę - je

szcze niezbyt zdecydowaną i konsekwentną, a przez to i nie ze wszystkim 

doskonalą - wyrażenia nowych treści, nowych myśli w ludowej a przez c<.> 

narodowej formie. 

Zdzisław Hierowski 
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