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JAN ORDA I JEGO TWORCZOSC 

(.„) Spojrzenie na świat, na człowieka i życie kształtuje się 
u Drdy w pierwszych latach twórczości niewątpliwie w krę
gu głębokiego humanizmu Karola Czapka z zasadniczą jed
nak różnicą postawy filozoficznej. Ni·e przejął Drda od Czap
ka nic z jego pesymizmu i relatywizmu. Jest natomiast uro
dzonym i świadomym wartości, jakie kryje ta postawa, opty
mistą, najżarliwszym przyjacielem każdego człowieka i naj
bardziej oddanym sprzymierzeńcem życia. Dla nie "znającego 
twórczości Drdy czytelnika wystarczającym sprawdzianem te
go będzie choćby tylko komedia „Igraszki z diabłem". Al·e 
w tym samym duchu utrzymana jest sztuka „Jako i my od
puszczamy", stanowiąca jakby częściowe przetransportowa
nie wątku Czapka z powieści „Meteor"w środowisko górnicze, 
ten sam nurt odnajdziemy bez · trudu w „Wędrówkach Piotra 
Siedmiołgarza", dla których jakby motyw wstępny tworzy 
tragedia wiejskiego wariata, Jana Pójdziesz, w „Miasteczku 
na dłoni". Ta właśnie pierwsza powieść Drdy jest też najpeł
niejszą pochwałą życia, jego piękna i bogactwa, najgorętszym 
wyrazem umiłowania prostego, zwyczajnego człowieka. Wiąże 
to Drdę nie tylko z Czapkiem, lecz i z francuskim populizmem, 
a nie brak tu chyba i śladów odosobnionej w twórczości Ro
main Rollanda powieści „Colas Breugnon". Nie chodzi o wzo
ry literackie, lecz o wskazania tego, co łączy twórczość Drdy 
z literaturą czeską i europejską. W tym swoim humanizmie 
optymistycznym i populizmie nie był Drda zresztą w Czecho
słowacji samotny. Do teJ samej rodziny literackiej należy Ed
ward Bass ze swoją epopeją cyrkowych włóczęgów „Cyrk 
Humberta", zamordowany przez Niemców powieściopisarz Ka
rol Polaczek, przez niektóre swe książki tacy pisarze, jak Jar
mila Glazarova, Beniamin Kliczka („Do ostatniego tchu"), Ka
rol Novy („Chcemy żyć' 1), Zdeniek Niemeczek i spora grupa 
innych. 

Jako powieściopisarz zaczyna Drda od powieści środowis
kowej, od szerokiego, swobodnie rozplanowanego obrazu życia 
małego miasteczka, gdzie trudno dopatrzeć się postaci central
nej i zwartego nurtu akcji na którą składa się szereg wspania
łych epizodów, godnych, by każdy z nich stał się tematem 
osobnej powieści. „Miasteczko na dłoni" kryje w sobie materiał 
na wielki cykl epicki, formę powieściową tak chętnie stosowaną 
i kultywowaną w literaturze czeskiej od końcowych lat XIX 
wieku. Zwarty kształt, w jakim zamknął Drda ten obfity ma-
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teriał, uratował kompozycyjną stronę tej jakby rozrzutnie na
pisanej powieści, najdoskonalszej artystycznie w dotychczaso
wym dorobku pisarza, choć chronologicznie pierwszej . W dru
giej z kolei powieści „Żywa woda", rozwijającej po części nie
które elementy treściowe i formalne „Miasteczka", ale zupeł
nie odmiennej w swej fakturze, daje Drda dowód, że nie obca 
mu jest umiejętność budowania normalnej, zwartej skoncen
trowanej konstrukcji powieściowej o założeniach psychologicz
nych rozwiniętych na szerokim tle zmieniających się środowisk 
wsi, miasteczka i stolicy, że może się pokusić nawet o tak 
trudny proces psychologiczny, o odtworzenie tak subtelnego 
i skomplikowanego zjawiska, jakim są narodziny artysty. Tu 
jest oszczędniejszy i bardziej powściągliwy w operowaniu 
środkami wyrazu wypróbowanymi już poprzednio, co przy tak 
pomyślanej powieści ma charakter celowego zamierzenia artys
tycznego. Jedna rzecz tylko się tutaj nie powiodła; przeprowa
dzenie młodego chłopca zmierzającego uparcie do tego by zo
stać rzeźbiarzem, przez mielizny wpływów dekadenckich. Trze
cia i dotychczas ostatnia powieść „Wędrówki Piotra Siedmio
łgarza'', najwięćej nasunęła pokus i niebezpieczeństw. Element 
nie mającej granic, chorobliwej fantastyki rodzącej się z tęsk
not szaleńca - samotnika do bohaterstwa i wielkości, do któ
rych droga najeżona jest donkichotows'kimi niebezpieczeństwa
mi, rozsadził ramy powieściowe. Całość uległa konstrukcyjne
mu zwichnięciu, niemniej poszczególne partie tego szalonego 
przesyconego chorobliwym romantyzmem rycerskim eposu re
pre:?entują pierwszorzędne walory artystyczne. 

Opowiadania „Niema barykada" to pierwsza u Drdy, nie we 
wszystkim jednak mocna próba nowego kierunku - realizmu 
społecznego. Realizm ten jeszcze tu nie okrzepł artystycznie. 
Operował zresztą pisarz materiałem bardzo świeżym, z którego 
nie wy parowała pierwsza emocja niezwykłych wydarzeń 
i przeżyć. Jakkolwiek nie uniknął niebezpieczeństwa reportażu 
i jednos tronności w rozmieszczeniu świateł i cieni, rzecz ta jest 
w prozie czeskiej po wojnie najlepszym odbiciem tego, co prze
żyła w swym krótkim powstaniu 1945 r. stolica Czechosłowacji 
ruszająca do walki z gołymi rękami. 

Dramatopisarstwo Drdy, jeśli chodzi o dwie najważniejsze 
jego pozycje - sztukę „Jako .i my odpuszczamy" oraz kome
dię „Igraszki z diabłem", dalekie jest od ujęć kameralnych 
i konstrukcji realistycznej. Jeśli w pierwszym wypadku znać 
może pewne ślady wpływu dramaturgii Czapków i może dra
maturgii francuskiej gwałcącej świadomie realizm dla osiąg
nięcia efektów poetyckich, to „Igraszki z diabłem" zdają się 
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wywodzić wprost z ducha, atmosfery .l poczynań teatru E. F. 
Buriana, mistrzowskiego interpretatora scenicznego wątków lu
dowych, materiału, jakie kryje legenda ludowa, wierzenia 
i pieśni. 

Problemem sztuki „Jako i my odpuszczamy" jest zagadnie
nie winy, jakiej dopuszcza się człowiek na towarzyszu pracy 
i nieszczęścia w obliczu śmięrci, i sprawa odpuszczenia tej wi
ny w duchu chrześcijańskiego przebaczenia. Chodzi o typowy 
motyw górniczy (przeniesiony zresztą w sztuce poza scenę) 
o katastrofę i postawę, jaką zajmuje w niej zagrożony człowiek. 
Chodzi o zbrodnię ratowania siebie kosztem drugich. Zbrodnia 
więc z rzędu najdrastyczniejszych, z rzędu tych, które tak ob
ficie dostarczają motywów naszej dramaturgii sięgającej po 
tematykę okupacji i obozów. Dosyć wyjątkowa sytuacja życio
wa i psychiczna, w jakiej znajduje się jedna z postaci tej sztu
ki Drdy, po wojnie uległa pomnożeniu. Drda przeprowadza te
zę, że jedynie godną w tym wypadku postawą drugiego czło
wieka jest łaska. Akcja sztuki toczy się w dwóch wymiarach: 
szpitalnej rzeczywistości i snów, które stają się dla rozwiązania 
konfliktu moralnego sztuki czynnikiem decydującym. 

„Igraszki z diabłem" mogą dla kogoś wydać się dalekim po
krewieństwem „Zaczarowanego koła". To przypomnienie jest 
bardzo pożyteczne dla oceny sztuki. Powierzchowna zbieżnośc 
niektórych motywów tym silniej podkreśla całkowitą różność 
„Igraszek" w zestawieniu z melodramatem Rydla. Komedio
wość ujęcia, świadome zastosowanie prymitywnych środków 

°literatury ludowej nabierających zupełnie nowego blasku i nie
zrównanej świeżości przez zaprawienie ich uśmieszkiem po
błażania i lekkiej ironii, wprowadzenie w ludowe schematy nie 
po ludowemu ukształtowanych pojęć i myśli, lekka karykatu
ralność w rysuDku postacl. i sytuacji - wszystko to daje pe
łen naiwnego uroku obraz sceniczny wytrzymujący śmiało pró
bę smaku literackiego i tego odczuwania, jakie właściwe jest 
widzowi literacko mało przygotowanemu. Jest w tym wszyst
kim i morał ludowy, bardzo prosty i uratowany dla sceny przez 
dowcip, jakim go autor okrasił, jest i w niektórych partiach 
dialogu oraz w kilku sytuacjach morał głębszy, podany tak na
turalnfe i bez ozdób stylistyczno-filozoficznych, że go niemal 
nie zauważamy, choć bez wątpienia zapamiętujemy . 



O „IGRASZKACH Z DIABŁEM" JANA ORDY 

Nie tylko czescy lirycy i epicy ale również autorzy drama
tyczni minionej doby uciekali się do alegorii żeby wypowie
dzieć to, co im leżało na sercu, żeby przemówić za swój lud .i do 
ludu o nieugiętej wierze moralnej w ostateczne zwycięstwo 
prawdy, f.iprawiedliwości i człowieczeństwa nad kłamstwem, 
podstępem, .zwyrodniałą i krwiożerczą przemocą. Do podobr 
baśniowej przenośni sięgał młody pisarz Jan Drda, w swym 
trzecim utworze dramatycznym, w komedii „Igraszki z diab
łem", w której ukryty, istotny sens był jednak tak wyr.azisty, 
że trud!lo było się spodziewać, aby mogła ona ujrzeć światło 
dzienne za czasów niewoli. Choć pojawia się na scenie dopiero 
teraz, nie ujmuje to jej aktualności, wartości moralnej, ani 
piękna artystycznego, nie mówiąc o tym, że działa ona suges
tywnie dzięki niezapomnianym doświadczeniom, które były 
bezpośrednią podnietą dla autora do napisania sztuki. 
Wertując rękopisy dramatycznych nowości możemy przeko

nać się, jak 'często autorzy przenoszą ów konflikt między d 
brem a złem, który w tak zwyrodniałej formie pokazała nam 
niedawna przeszłość, na symbolicznie a nawet alegorycznie 
pojętą walkę między Bogiem i diabłem o ludzką duszę i los. 
O ile większość tych prób cechuje brak kompozycji i schematy
czność, o tyle komedia Drdy ma tę z'aletę, że jej autor za tło 
dla tego konfliktu obrał sobie rodzimą atmosferę bajek, w któ
rych od wieków człowiek był przedmiotem i bohaterem sporu 
między istotami niebiańskimi a siłami piekieł. Najistotniejszym 
powodem, dla którego Drda, autor „Miastec2'lka na dłoni" 
i „Siedmiołgarza", przeniósł całą akcję w krainę bajeczną, jest 
jego rozmiłowanie w legendach i baśniach ludowych. Należy 
przypuszczać, że autor „Igraszek z diabłem" pisząc tę komedię 
usiłował stworzyć nowoczesną ludową sztukę o specyficznym 
stylu i duchu: pisarz wybitnie nowoczesny nawiązuje tym dzie
łem do tradycji czeskiego dramatu J. Tyla, do jego rozmiło
wania się w baśniowej symbolice, która znajduje nowy od
dźwięk w naszej poezji dramatycznej. 

Komedia Drdy zawdzięcza swój urok choćby tej namiętności, 
z . którą zanurza się w bajkowy świat ludowej fantazji. Jego 
diabły, dobroduszny anioł, dziki rozbójnik - to figurki jakby 
wyjęte z ludowych obrazków czy odpustowych kramików 
z piernikami; również pozostałe postacie tchną swojskim cza
rem, znanym nam nie tylko z bajek, ale także z rysunków 
Alesza, Lady czy Trnki. Ileż ulubionych motywów Drda z wro-
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· dzoną sobie oryginalnością przeobraził w nową historię: czy to 
motyw „diabła i Kaśki", czy „Łoża Madejowego", czy „Strasz
nego młyna". ~arodiuje w niej z lekka te tradycyjne motywy 
i typy uniknąwszy ironicznego dystansu nadaje swym posta
-ciom lekkość, opromienia je miłym, serdecznym humorem, 
któremu nie brak - co jest właśnie podstawą prawdziwego 
humoru - nie tylko ludzkiej serdeczności, ale również nastro
ju tragizmu i bohaterstwa. Jest znpełnie oczywiste, do kogo 
autor czyni aluzje i prz.eciw komu kieruje ostrze swej komedii 
wyprowadzając swe potwory z diabelskiej hierarchii i ukazując 
sceny piekielnej · kaźni. 

Nie chodziło mu jedynie o żart i dowcip; raczej chciał baś
nipwym nastrojem pobudzić ludzką wyobraźnię, by poprzez 
nią trafić do uczu~ patriotycznych ludu czeskiego. Z niego 
czerpie ten kipiący humor, którym w swej komedii rozbraja 
i pokonuje ludzkie zło i ludzkie słabostki. Postać bohatera, 
dzielnego weterana Marcina Kabata, żywcem wyjętego z rysun
ków Alesza, pośtać, której rodowód sięga niepamiętnych cza
sów w _naszej literaturze i sztuce ludowej - to po prostu in
karnacJa, ~ypowe ucieleśnienie ludowej natury czeskiej. Tylko 
z pomocą nieba rzuca się w bój z Belzebubem ten zuch, któ
ry nie zna co to strach; sprytem i dowcipem zwycięża tępotę 
i podstęp mieszkańców piekła, by w ostatecznej rozgrywce u
rosnąć do miary bohatera niemal patetycznego a przy tym 
prostego i naturalnego, nie dającego się skusić ani złamać. 

Reprezentuje on wrodzone poczucie sprawiedliwości czeskie
go ludu; · z bezkompromisowym, nieugiętym oporem w stosun
ku do zła_ łączy wstręt dla obcego ludowi świętoszkostwa i dla 
niechrześcijańskiej pychy samolubnych faryzeuszy. Instynk
townie odróżnia łbtrostwa, dla których nie ma zmiłowania, od 
win, które można qdkupić czynem i godnych współczucia grze
szków ludzkiej słabości, które mogą być zmazane przez skru
chę. 

Komedia Drdy oparta na motywach czysto ludowych posia
da bog:;ictwo akcji i kolorytu baśniowego, jędrność i śpiewność 
gwary. 

Ukazała się na scenie w tym roku, w którym lud Marcina 
Kabata, lud dobrej woli, zakończył i wygl.lłł trudną, straszli 
wą i krwawą walkę z piekłem na ziemi. 

) A. M. Pis~ 
(„Łódź Teatralna" nr 2, 19481: 



JAN ORDA 
Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 

IGRASZKI Z DIABŁEM 
komedia w 10 odsłonach 

(Hrakty s certem) 
przełożył Zdzisław Hierowski 

Piosenki ze zbiorów Oskara Kolberga 
w opracowaniu Tadeusza Kozłowskiego 

Mardn Kabat - weteran - JERZY SIECH 
Sarka-Farka - rozbójnik STANISŁAW JASZKOWSKI 

{ 
WIESŁAW KRUPA 

Lucjusz / ANDRZEJ PSCIUK 
Solfernus l WOJCIBCH KOSTECKI 
~hl ~~~~M~~~ 
Belzebub - diabły MARIAN SZUL 
Omnimor ANDRZEJ REDW ANS 
Karborund JERZY ROGALSKI 
Scholastyk-pustelnik - ANDRZEJ KAROLAK 
Disperanda - królewna - KATARZYNA TERLECKA 
Kasia - jej służąca - TERESA KOSTECKA-CZARNECKA 
Teofil - anioł - KRZYSZTOF DYKIERT 
Hubert - łowczy - PIOTR SZALII'JSKI 
Pokusa I - BARBARA WŁODARCZYK 
Pokusa II - .HALINA ZIEMBIŃSKA 
Diabeł I ' - GRZEGORZ NURKOWSKI 
~~Il- xxx 
Diabeł III - X X X 
Anioł- IWONA KOWALSKA, BARBARA ŁUKASZEWSKA, 

HELENA WIZŁŁO, BARBARA WŁODARCZYK 

Reżyseria - TADEUSZ KOZŁOWSKI 
Scenografia - BARBARA STOPKA 
Muzyka - TADEUSZ DZIEMSKI 

Choreografia - GUSTAW KLAUZNER 
Inspic jenci - HALINA ZIEMBIŃSKA I ANDRZEJ BACZEWSKI 

Sufler - Krystyna Kozłowska 

SEZON 1980/81 
Dyrektor JERZY ZEGALSKI _ 

Wicedyrektor KRZYSZTOF ZIEMBINSKI 
Cena 8 zł. 

BZGraf 657/81 r . 120() egz. A5 A4 

EGZEMPLARZ BElPŁĄT Y 


