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ZDZISŁAW HIEROWSKI 

TWÓRCZOŚĆ JANA DRDY 
Wyją1lkowy przez swą doskonałość debiut prozatorskli dwudz1estopię

cioletniego Jama D ,r dy przychodził Uteratnmze czeskiej w samą porę. 

Był rak 1940. Na liście strait Jmltu.ry czes<k.iej widlniało już wiellkie naz
wisko Karola Czapka, inajwiększego powieściopisarza i dramaturga mię
deywojPnnego d''IUdiziestÓlecia, człowieka, kltórem,u sił rnie sta~czylo, by 
iprzeżyć tragiczny rok 1938. Zanim przyszta wolmość, miały się na tej 
liście pojawić jeszcze :nazwiska jego ba·aita Józefa, kitórego zabrał obóz 
koncentracyjny, drugiego obok Karo1a Czapka misrbrza nowoczesnej 
prozy czeskiej, Władysława Vamczury, rozstrzelanego na prawach pierw
szeństwa za śmierć Heydricha w r. l!ł42, JÓ7.efa Fuczika, Karola Dvo
rzacz'ka i wielu innych. Odejścia ich powstawiały puste, nie do wy
pelln.ienia szczerby, przerywały nić rozwojową co.raz pel:niej rozkiwlita
jącego piśmiennictwa . 

Drd:a stanął mocno w literaturze jiuż pierwszym swym krok.iem. Zdo
był czytelnika i kirytykę, osiąginął pozycję d sławę, o kit.óre i'11ini p:isarze 
zmagają się latami pracy, pierw'szą powieścią „Miasteczko na dłoni". 

Dowodem, że jego zainteresowania dTamatopisarskie rOZJwijają się rów
norzędnie z zaintereso-wamiami dla prozy IPO!Wieściowej, jest faklt, że 

już ten sam rok przynosi jego debiut sceniczny - wystawioną przez 
E. F. Bu~·iana w teRtrze~·„D. 40" sztu'kę z życia górników „Jako i my 
odpuszczamy". W następnych latach, po pogodnej jednOa'któwice „Mag
dalenka" (1941), górę bierze w jego twórc:rości. powiPść. W r. 194.1 wy
chodzi „Żywa woda", powieść psychologiczna o proletariackim chłopcu, 
który mrimo wszystlkie przeszkody os'iąga swój życiowy cel - sztukę. 

W 1r. 1943 uikazrują się „WędróWkli Piotra Siedmiolgairza", czerpiące swój 
n:ezwykle bogaty materia! ze śwjaita stworzonego przez fanltazję sza
leńca. Pozootałe I.at.a woj•ny wyrpeliniają felietony, kitórych niejeden 
motyw odbija się śladem w późniejszej twórczości, i charaikterystykli 
dzieł .ulubionych rzeźbiarzy i malarzy. Dopiero rok 1945 stanowi dalszy 
krok na ·rozpoczętej pięć lat przedtem dl:odize. Powstaje zbiór opowia
dań o bohaterskich dniach Pr.agi. w maju 1945 r„ „N1iema barykad.a", 
i pozornie oderwana od rzeczywis•tości powojen1nej kio.medi..a „Igraszki 
z dtiabtem". 

W pierwszych latach twórczości spojrZfmie na śwtiat, człowieka i ży
cie kształtuje się u Drdy niewąitpliwie w kręgu głębokiego humanizmu 
Karola Czapka - z zac;.adniczą jed<nak różnicą pos.taiwy f.ilozofi.czncj. Nie 
przejął Drd.a od Czapka nic z jego pesymi<:l.mu d ;relatywizmu. Jest nato
miast urndzonym i świadomym wartości, jakie k.ryje ta postawa, opty-
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mistą, .najżarliwszym przyjacielem każdego człowieka i. najbardziej od
danym sprzymierzeńcem życia. Dla '11ie Z'nającego itwórczości Drdy czy
te~n11ka wystarczającym sprawdzianem tego będzrie choóby tylko kome
dia „Igraszki z diabłem". Ale w tym samym duchu utrzymana jest 
sztu'ka „Jako i my odpuszczamy", s<tanowiąca jak gdiyby przetraru;pono
wainie wątkiu Czapka z powieści „Meteo.r" w środowisko górnicze. Ten 
sam nurt od1najdziemy bez tmdu w „Węd1rówkach Piobra Siedmiołga
rza", dla k.tórych ja'k:by motyw wstępny tworzy tragP.dJ.a wiejskiego wa
riata, Jana Pójdziesz, z „Miasteczka •na dłoni " . Ta właśnie piet·wsza po
wieść Dr'dy jest teź 1najpełiniejszą po.chwalą życia, jego piękna i bogac
tw.a, .najgorętszym wy.razem umillowania prostego, zwyczaj.nego czło

wieka. Wiąże to Drdę nie tyl•ko z Czapkiem, lecz i z Lrancuskim popu
lizmem, a nie brak tu chyba i śladów odosobnionej w twórczości Ro
main Rollanda powieści „Colas Breuginon". Nie chodzi o wz01ry literac
kie, lecz o wskazanie tego, co łączy twórczość Drdy z literaturą czes1ką 

i europejską. W swym huma:ni:źimie optymig,tycznym ·i populiźmie nie 
był Drda zresztą w Czechosłowacji samoLny. Do tej samej rodz.iny lite
rac<kiej należy Edward Bass .ze swoją eipopeją cyrkowych włóczęgów 
„Cyrk Hu·mberto", zamordowany przez Niemców powieściopisarz Kaa·ol 
Polaczek, przez niekt.óre swe książki, tacy pisarze, jak Jarmila Glaza
rowa, Ben'iamin K!icl.'ika („Do osta•tniego tchu"), Karol Novy („Chcemy 
żyć"), Zdenek Nieme.czek i spora grupa innych. 

Dcama.topisarstwo Drdy, jeś1i chodzi o dwie najważniejsze jego pozy
cje - s~tukę „Jako i my odpus~czamy" oraz komedię „Igraszki z dia
błem" - dalekiie jest od ujęć 1kameralnych i konstrukcji realistycznej. 
Jeśli w pierwszym wypadku znać może pewne ślady wiplywu drnmaitur
giii Czapków i dramatui-gii francuskiej, gwakącej świadomie realizm 
dJa osiągnięcia efekltów poetyckich, to „Igiraszki z diablPm" zdają się 

wywodzić wpros.t z d<t1cha, atmosfery i rpoczynań teatru E. F . Buriana, 
misrbrzowskiego iinterpretatora wątków ludowych, materiału, jak.ie kiryje 
legenda ludowa, w,ierzenia i piP.śń 

Problemem sztuki „Jako i my odpuszczamy" jest zagadnienie winy, 
jalkiej dopuszcza się człowiek .n.a towarzyszu pracy i nieszczęścia w obli
czu śmierci, i sprawa odpuszczenia tej wtiiny w duchu chrześcijański.ego 
przebaczen.i.a. Chodzi o typowy motyw górniczy, o katastrofę i postawę, 
j.aiką zajmuje w niej zagrożony człowiek. Chodrzi o zbrodnię ratowania 
siebie kosztem drugich. Zbrodruia więc z rzędu najdrnstycziniejszych, 
z rzędu tych, które dositarcz.ały tak ob:llitych motywów naszej dramatur
gii sięgającej po tematykę okupacji i obozów. Drda przeprowadza tezę, 

że jedynie godną w tym wypadikiu postawą drugiego człowieka jest pl:"le
baczenie. Akcja sztuki· toczy się w dlwóch wymiaa·ach: szpitalnej rzeczy
wistości i snów, które st.ają się dla rnzwiązan.ia konflikitu moralnego 
sztuki czynnikiem decydującym. 



„Igraszki z diabłem" mogą wydać s.ię komuś spokrewnione z „Zacza
row;rnym kołem "' Rydla. To przypomniC"ni.e jP..Sl. bardzo pożyteczme dla 
oceny &ztuki. Powierzchowna zbieżm'OŚć niektó.rych motywów tym s;lniej 
po<llkrdla całkowi ,tą !'Ó7.ność „Igr.asrek" w zcst.a.wleniu z melodramatem 
Rydla. Komediowo8ć uj<;cia, świ.ndome st.Gsowanie prymitywnych :5rod 
ków literatury ],udowej, nabierających zup.elnie nowego blasku i nie
zrówn<11nej świeżości przez za.prawienie ich uśmiPszkiem pobłaiari'a 

1 Jekkincj ironii, wprowadzenie w ludowe schema,ty nic po ludowemu 
ukszt.a!Low.anych pojęć i myśli, lekka karykaturalność w rysunku po
staci i sytuacji - wszystko to daj.e •pełen .naiwnego uroku obraz sce
niczny, wytrzymujący śmiało próbę smakiu literackiego i lego odczuwa
nia, jakie właściwe jest, widzowi li,teracko mało przygotowane mu. Jest 
w tym w13.zystkim i m0rał 1udowy, b.ard<Zo prosty i ocalony dla sceny 
przez dowcip, jakim go aU'tor okrasi.!, jest i w niekibórych partiach d.ia
Jogu oraz w kilku sytuacjach mor.al głębszy, podany tak naturalni.e i bez 
ozdób stylistyczno-filozofrcznych, że go •niemal nie zauważamy, choć bez 
wą~pienia zachowujemy w pamięoi. 

ZDZISŁAW HIEROWSKI 

A. !U. P I S Z A 

O ,,IGRASZKACH Z DIABŁEM" 
Nie tylll<o czescy llrycy i epicy, a1e równiez .auto1-.q dramaty2zni mi 

nionej doby uciekali się do alegorii, żeby wypo,wiedz.ieć to ,co im leżało 
na sercu, ŻPby przemówić za swój lud i do ludu o nieu~iętej wierze 
w ostateczne zwycięstwo p.rawczy, sprawiedliwości d czlowjer.zeń twa nad 
klamstwem, podstę.pem i krwiożerczą przemocą. Do podO'bnej baśniowej 
przenośni sięgnął Jan D.rda w swym trzecim utworze dramatycznym, 
w kr.med·ii „Igra.sek.i z dfabłem", w któr.i ukryty, istotny sens był jed
nak tak wyrazi5ty, że trudno było się spod•ziewać , aby mogla ujrzeć 

świ.atto d;zien•ne za czasów niewoili. Choć pojawia się na scenie po WY
zwoleniu, nie osl.abilo to jej a'krt:ualności, wartości moradnej ani piękna 
art'}'stycimego, nie mówdąc o tym, że dział;;iła suges tywnie dzięki do
świadczeniom, •które ~ly bezpośrednią podnietą do napis<mia sztll'kL 
Wertując .rękopisy dramacycznych nowości możemy przekonać się, 

jak często .aiutorzy .przenoszą konflikt między dobQ·em i ziem, który 
w t.atk zwyrodniałej formie pokazała nam niedawna przeszłość, na sym
bo!ticz·nie pod'jętą w;illkę między Bogiem i diabłem o ludzką duszę i los. 
O ile większo..~ć tych prób cechuje br.ak kompozycji i schematyczność, 
o tyle k0mediia Drdy ma 'tę z.alebę, że jej au>tor za tło konfliktu obrnł 
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sobie rodzimą atmosferę bajek, w których od wicków czlo·Wiek był 

P.rzedmintem i bohaterem sporu między istotami niebiańs.kiimi a siłami 
piekieł. N1aj1istol111iejszym powodem, dla którego Drda pr?eniósł całą 

akcję w krainę bajeczną, jest jego rozmiło·wanie w legendach i baśniach 
ludowych. Nii·ewątipliwje, pisząc „Igraszki z diabłem" autor usiłował 

stworzyć nowocze~ną sztiukę ludową o specyficznym stylu i duchu 
i tym samym naw:iązać do tradycji czeskiego dramatu .T. Tyla, do jego 
ro?.milowania w baśniowej symboLice, :majdiującej nowy oddżwięk w na
szej poezji dramatycmej„ 

Komedia Drdy 7...a.widzięcza swój urok choćby tej miłości, z j.ai<ą za
nurza się w baj'kowy ś~iat ludowej fantazji. Jego diably, do.brodusz.ny 
anlol, dziki ro7lbój1nik - to Ligurkii jakby wyjęte z ludowych obrazków 
czy odipll'stowych kiramików z piernikami; rówmJeż pooostale postacie 
tchną swojskim czarem, znanym nam nie tylko z bajek, ale także z ry
sunków AlPsza, Lady czy Trnki. Ileż Ll'lubionych motywów Drda z wro
dzoną sob.ie oryg i nalrnością przeobraz\! w nową historię: czy to motyw 
„di.a;bła i Kaśki'", czy „Łoża Madejowego", czy „Strasznego młyna". 

Parodiując te tradycyjne motywy i typy oprcmienia je przecież miłym, 
ciepłym humorem, którP.-mu obok Lu.dzkiej serdeczności, nieobcy jest 
nastrój trngizmu i bohaterstwa. Jest zupelnde oczywiste, do kogo autor 
czyn.i aluzje i przeciw knmu kieruje ostrze swej komedii, wywodząc 
swe potwory z diabelskiej hierarchii i ukazując sceny pie'kiel1nej kaźni. 

Nie chodziło mu jedynie o żart i dowcip; raczej chciał baśniowym 

nastrojem pobudz,ić ludzką wyobraiJn.ię, by poprzez nią trafić do uczuć 
patriotycznych ludu czeskiego. Z jego ducha czerpie ten kJpiący humor, 
którym w swej komedii rovbr.aja i pokonywa ludu.kie zlo i slabosl:lki . 
Past.ać bohatera, dizicl111ego wet.ernna Marcina Kabata, żywcem wycię
tego z rysunków Alesza, postać, której rodowód sięga niepam.iętych 

czasów w naszej 1iteraóu1-ze i sz,tuce ludowej - to p.o prostu typowe 
uciele&nienie lud-0·wej na.tury czeskiej. Tyl'ko z pomocą nieba rzuca 
się w bój z Belzeb.ubem ten zuch, Móry nie wie co to strach; sprytem 
i dowcLpem zwycięża tępotę i podstęp mieszkańców piekła, by w ost.a
tecznt>j roegrywce uro~nąć do miary b0<hatera niemal patetycznego, a przy 
tym prostego i ·naturnl•nego, nie dającego s ię &kiusić arli złamać. 

Kabat reprezenu.je wrocLzone poczucie sprawiedliwości ludu; z beiz
kompromisowym oporem w stosunk.u do zła łączy wstręt do obcego 
ludowi świętoszkostw.a i pychy samolubnych faryzeuszy. InstynkitoW111ie 
odró:żmia łotrostw.a, dla k!tó.rych nie ma zmiłowania, od wi1n , kitóre moźna 
odlw,pić czynem. 

Komedia Drdy ukazata się n.a scenie w tym rnku, w którym lud 
Marcina Kabata, lud dobrej woli, zakończy! i wygrał straszliwą i krwa
wą w.alkę z piekłem na ziemi. 

A. M. PISZA 

\.. . 
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