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JAN ORDA 

Aleksander Widera 

O autorze «Igraszek z diabłem» 
Jan Drda, znany u nas z wielce popu-

. larnych powieści i nowel, wśród których 
szczególny rozgłos zdobyły takie tytuły 

jak: „Miasteczko na dłoni", „Igrnszki 
z diabłem" i „Milcząca barykada", uro
dził się w ~oku 1915-ym. Do literatury 
wszedł w trudnych latach okupacji. Za
debiutował w roku 1940-ym fragmentem 
wspomnianej tu już powieści „Miastecz
ko na dłoni". Książka zdążyła ukazać się 
w czasie, gdy jarzmo okupacyjnego ucis
ku nie przytłaczało jeszcze tak mocno, 
jak w latach póżniejszych, życia kultn
ralnego w „protektoracie". 

I 

W posłowiu do nowego wydania „Mia-
steczka na dłoni" znawca twórczoś::i .Ja
na Drdy, Edward Madany, tak charakte
ryzuje pisarstwo tego wybitnego przed
stawiciela literatury czeskiej. 

„Talent literacki Jana Drdy rozwijał 

się na pożywce kultury ludowej. Czerpał 
soki z najróżniejszych opowieści o dia
błach, aniołach i siłach tajemniczych w 



równej mierze, jak i z wiejskich plotek 
o najzwyklejszych ludzkich losach i przy
godach. Pisarz od wczesnego dzieciństwa 
przysłuchiwał się rozmowom wieśniaków 
w karczmach i przy pracy w polu, rnbot
ników w hutach i kopalniach, flisaków na 
tratwach i przy ogniskach. Dla artysty 
słowa, który w każdym następnym utwo
rze czy felietonie szlifował s·wój styl 
i próbował różnych form model·owania 
fabuły, najbardziej atrakcyjny był ling
wistyczny kształt mowy s.zarych ludzi. 
Z ich opowieści przyswajał sobie słow
nictwo, frazeologię, kadencję zdań i kom
pozycję wypowiedzi''. 

Zdzisław Hierowski, który „Miasteczko 
na dłoni" przełożył na język polski, pisał 
o tej książce w roku 1947-ym w katowic
kim tygodniku „Odra". 

„Najmilszą cechą powieści „Miastecz
ko na dłoni" jest prześwietlający całą jej 
treść od wewnątrz sentyment autora, sen
tyment nie czułostkowy, lecz pełen doj
rzałej, męskiej serdeczności, obejmujący 

równomiernie samo miasteczko, jego lu
dzi i sprawy, kłopoty i radości, jego bo
gaty krajobraz. Lasy, winnice, rzeki, łąki, 
polany i pola, dnie i noce. Sentyment roz
grzeszający? Nie. Ale pobłażliwy, abra-

cający w bezbolesny, zaprawiony subtel
ną ironią żart to wszystko, co inny patrzą
cy z boku pisarz napiętnowałby ze spo
łeczną pasją. W tym miasteczku nie ma 
'ludzi złych i dobrych, są najwyżej śmie;;z
ni. Każdego z nich w oczach autora i czy
telnika, nawet przy stosunkowo jedno
stronnej charakterystyce niektórych po
staci, rntuje jakiś przebłysk serca i rozu
mu, a w ostateczności jakaś śmiesznosn~a 
czy słabość". 

Postaciom „Miasteczka na dłoni" Kry
tyk przypisuje dość jednostronną charak
terystykę, choć może nieco jednostronny 
jest także i jego sąd o nich. Boć jakże 
w tych misternie rzeźbionych typach 
i charakterach nie widzieć równiez 
ogromnej wielostronności, jaką z sobą 

niesie życie ludzi prostych, jaką niosą 

ich wielkie namiętności i wynikające 

z nich ludzkie dramaty! 

Rzadko się chyba zdarza, by debiut pi
sarza stanowił równocześnie jego osiąg
nięcie szczytowe. Jan Orda w późniejszej 
swej twórczości nie dał już więcej utwo
ru, który by · swą jakością przewyższał 
„Miasteczko na dłoni" . Co oczywiście 

nie oznacza, by nie było w jego dorobku 
również i innych utworów wybitnych. 

W rok po „Miasteczku na dłoni" ukd
zała się zupełnie inna w tonacji i stylu 
książka tego pisarza - „Woda życia". 

Jest to powieść psychologiczna, której 
bohaterem jest proletariacki chłopiec c;ię
gający po laury artysty-rzeżbiarza. 



Próba odpowiedzi na pytanie o począ
tek drogi artysty stanowi zasadniczą te,~ę 
tej książki. Jak to się stało, że jesteś ar
tystą? Pytanie takie stawiał sobie zape'N
ne i sam autor, można więc w tej książce 
dopatrywać się autorskiego artystyczne
go „credo", wyrażonego pośrednio po
przez przeżyc : a, rozterki i dążenia uzdol
nionego i rozm iłowanego w rzeźbiarstwie 
chłopca. Toteż nie jedno z doznań bohate
ra powieści wypadnie nam uznać za prze
tworzone i przen:esione na postać książ
kową rzeczywiste przeżycie autora. ~fo;;t 

więc bohater powieściowy Jan Mar0k 
w jak 'mś sensie cdpowiednikiem pis ar ~a. 
który niejedno przemyślenie własne przy
p: sał właśnie jemu. 

Jakkolwiek powieść „Woda życia" jest 
w swej fakturze inna niż „Miasteczko na 
dłon ; ", to jednak nosi ona wyraźne ce12 '.1y 
tak:ego widzenia świata, jakie dostrzega.
liśrr y w pierwszej powieści Jana Drdy 
i jakie wykazuje także i późniejsza jego 
twórczc ść. 

.„Weda życ'a" . „ Nie od rzeczy chyba 
będzie wyjaśnić jeszcze, co oznacza •'iw 
T"' etaforyczny tytuł. Otóż „Woda życ:a" 
to owa legenda·rna „żywa woda", którnj 

łaska dawała człowiekowi moc ożywienia 
materii, tworzenia istnień równie praw
dziwych jak te, które nas otaczają i wy
zwalania uczuć równie silnych, jak te, 
które się kłębią w sercu twórcy. 

W dwa lata po „Wodzie życia" opubli
kował Jan Drda kolejną swą powieść -
„Wędrówki Piotra Arcyłgarza". Bohater 
tytułowy wymienia w powieści trzy ulu
bione książki swojej matki, których tytu
ły świadczą o powinowactwach literac
kich tej oryginalnej postaci: Żeglarz Sind
bad, Dyl Sowizdrzał i Don Quijote de la 
Mancha. 

Prezentując kolejno czołowe pozycje 
powieściowe autora „Mi as teczka na dło
ni" nie wspomnieliśmy, że równolegle 
uprawiał on także twórczość dramdtycz
ną i komediową. Otóż w tym samym roK:u 
1941-szym, w którym ukazało się „Mia
steczko na dłoni", napisał Drda dwie sztu
ki: „Jako i my odpuszczamy" oraz .,Mag
dalenkę". 

Największe jednak osiągnięcie Drdy 
w dziedzinie twórczości dramatopisarskiej 
stanowi oparta na ludowych motywach 
baśniowych komedia „Igraszki z dia
błem". Raz jeszcze posłużymy się tutaj 
opinią Zdzisława Hierowskiego, k tóry 
również i tę komedię przełożył na język 
polski i jako krytyk tak ją scharaktery
zował: 

„W sposób śmiały posłużył się Drda 
starymi wątkami ludowymi, takimi jak 



niebo i piekło w walce o duszę człowieka 
i wypróbowanymi bohaterami tych wąt
ków - zbójnikiem, pustelnikiem, królaw
ną, żołnierzem-zawadiaką, który nie po
zwoli 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 przystało. Wszystko to .iest 
nam dobrze znane, ale w komedii Drcly 
wszystko to razem nabiera jakiegoś no
wego wyrazu, jest świeże i prawdziwie 
zabawne. Wszystkim tym sprawom towH
rzyszy bowiem przez cały czas autorski 
uśmieszek pobłażania i ironii, która miej
scami nabiera cech ostrej satyry, wymie
rzonej przeciw pysze i obłudzie, święto
szkostwu i faryzejskiemu egoizmovri, 
przeciw tajemniczym siłom dobra i zła". 

„Igraszki z diabłem" Jana Drdy stano
wią z jakimś sensie odpowiednik „Smicr
ci na gruszy" Witolda Wandurskiego, 
a w każdym razie zajmują w literaturze 
czeskiej pozycję podobną, co utwór Wan
dursk:ego w naszej. Oba utwory stanowią 
zresztą doskonały przykład wykorzysta
nia wątków mitologicznych w realisty{:z
nej obudowie fabularnej . 

Żeby już nie wracać do dramatycznej 
twó-rczości Jana Drdy, nadmieńmy jesz
cze że w roku 1953-cim napisał on sztukę 
obrazującą przemiany wsi czeskiej pod 
tytułem „Romanca o Oldrzichu i Bożenie". 

Dramat ten nie należy jednak do utwo
rów udanych. 

Szczególną atoli pozycję w dorobku 
twórczym tego wybitnego pisarza zajmu
je tom opowiadań o tematyce okupacyj
nej, wydany w roku 1946-ym pod tytułem 
„Milcząca barykada". 

Książka, w której ożyły burzliwe dni 
powstania w Pradze, posłużyła za kanwę 
do filmu pod takim samym tytułem. Grala 
w tym filmie, w otoczeniu odtwórców cze
skich, również aktorka polska, Barbara 
Drapińska. 

Warto przypomnieć, że również dwa in
ne utwory Jana Drdy, a mianowicie „Mia
steczko na dłoni" oraz „Igraszki z dia
błem", doczekały się ekranizacji. 

Zdawałoby się, że lata powojenne wy
zwolą w pisarzu pełnię energii twórczej. 
Zważmy jednak, że był to okres budowa
nia zrębów nowej, socjalistycznej pań

stwowości i wielu pisarzy angażowało 
się w tym czasie w pracę społeczno-poli
tyczną wymagającą dużo ofiarności i po
święcenia. Był wśród nich także i Jan 
Drda. Podobnie jak sędziwy już wtedy 



Ivan Olbracht, jak Wacław Rzezacz czy 
Vitiezslav Nezva1, oddał on wszystkie swe 
siły i umiejętności w służbę proletariatu, 
rezygnując _ przejściowo z bardziej inten
sywnej ·pracy ,_twórczej. Odwalajmy się 
zresztą do świadectwa wspomnianego tu 
już tłumacza kilku utworów Drdy, Zdzi
sława Hierowskiego, który w tych latach 
zetknął się z pisarzem i taką oto w swo
ich wspomnieniach pozostawił relację: 

„Gdzieś w tym czasie, gdy osobiście 

poznałem autora „Igrnszek z diabłem" na 
wrocławskim kongresie pokoju, znalcn
lem w jednym z czeskich pism ilustro• 'a
nych reportaż fotograficzny, w ktf)ryrn 
pokazano jede~ dzień jego życia. J an 
Drda wyslępował tam w wielu rolach, ja
ko poseł do Zgromadzenia Narodowego, 
jako członek Rady Miejskiej miasta Pra
gi, jako działacz partyjny, prezes Związ
ku Literatów Czechosłowackich, naczelny 
redaktor dziennika, no i naturalnie jako 
pisarz. Ale na to ostatnie, a najważniej s: ze 

zajęcie pozostawało mu najmniej cza:>u. 
Tak działo się z wybitnymi pisarzami w 
tym czasie nie tylko w Czechosłowacji, 
ale także i u nas. Budujące podstawy 
nowego ustroju państwo potrzebowało 

zdolnych i ofiarnych ludzi, stawiało im 
wysokie wymagania. Niestrudzony Jan 
Drda nie był tu wyjątkiem. 

Z biegiem czasu zaczął autor „Miastecz
ka na dłoni" rozwijać ponownie coraz 
żywszą działalność pisarską, której owo-

cero były między innymi: powieść o c;r,e
skiej wsi spółdzielczej „Gospodarze" oraz 
tom nowel „Krasna Tortiza". Dodajmy do 
tego kilka książek będących owocem je
go działalności dziennikarskiej, między 

innymi „Listy z Norymbergi" (gdzie pi
sarz obserwowe,1 pamiętny proces prze
ciw zbrodniarzom wojennym) oraz repor
taż z Chile pod tytułem ,;Gorąca linla''. 
W doirobku twórcy na uwagę zasługują 
także interesujące scena·riusze filmowe, 
stanowiące rezultat jego współpracy z fil
mem. 

W uzupełnieniu zaznaczmy, że ogła::;za
ne w prasie liczne artykuły, feliet0ny 
i opowiadania to również świadectwo je
go wielkiej żywotności pisarskiej. 

Czeska premiera komedii „Hratky 
s certem" odbyła się w roku 1945 w Pra
dze, polska prapremiera „Igraszek z dia
błem" w Teatrze Wojska Polskiego w Ło
dzi, w roku 1948 - w inscenizacji i reży
serii Leona Schillera. 

Jan Drda zmarł 28 listopada 1970 r. 
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