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IE WZYWAJ
marksistowskiej eMolier śmiał się z pnącego się do
metody
badań
nadaremno... SLlachectwa
Dyndały
I z jego
Nie ma zdaje się takiego przyka· •Z!achecklch gnębicieli.
Bliższy tu
zanla, ale przydałoby się. Oto np. Jest farsie niż komedii, choć bła
w programie teatralnym mollerow· by I śmieszny temat, bardzo m1sklego
„Grzegor:t.t
Dyndały" •) sternle skonstruowany,
wzbogacił
czytamy następujący wywód: „W a1<centaml satyrycznymi, m1erzący
d~ skus)ach, jakle wywołały powo· m1 w nierówność stanową. Z
teJ
Jenne
Inscenizacje
„Dyndały", nierówności nawet cala akcja ko·
powtarzało się zdanie:
„przeclez mediowa się wywodzi. Jeśli mY·
Dyndała to chłop gnębiony
przez ślimy
historycznie, to pojmiemy
przedstawicieli warstwy
szlachec· .tak świetnym dziełem teatralnym
1<1eJ, to pozytywny bohater, wal· w swojej epoce
był
„Grzegorz
czący ze ziem I nlesprawledllwoś· Dyndała", nlenajglębszy
przeclU
clą społeczną . Jakże więc
mo:tna utwór autora „Mizantropa".
śmiać
się
z jego nleszczęścla7"
Dziś jednak, kiedy wiele saty„l\farkslstowska metoda badan poz- rycznego humoru
„Dyndały" Ju:I
wala prosto I jednoznacznie roz· zwietrzało, bawi nas w nim głów
strzygać podobne wątpllwośc1"...
nie jego farsowość, zręcznie I lek·
Po czym następuje obszerna mo- ko przez autora podana.
GdyDY
t~· wacja historyczna I socJolog1cz·
rownie lekko podał Ją teatr.„
na, dlaczego wolno było Molierowi
Ale teatrowi to się nie udało.
1 wolno nam także śmiać się z Przcdstawlen.e miało oschłą popraw•
Grzegorza
Dyndały.
Uspokojem ność w nledobr~m tego słowa zna·
tym rozstrzygnięciem gotowi
je· c;.eniu. Reżyserii Danuty PIETRA·
steśmy zacząć się śmiać.
Skoro SZKIEWICZ brakowało pomysłowoś•
marksistowska metoda badań poz· d. Gra aktorów nie miała właściwe•
wala! Ale mimo to na tym przed· go stylu i gladko ś ci. Godne uznania
stawieniu nie śmiejemy się zb:)-1 w y siłki Jerzego TKACZYKA w ro·
głośno.
li Dyndaly, uroda Marii SEROCZYS"·
Rzeczywiście, były próby drama- Sl<JEJ jako Angeliki i wdzięk Danutycznego traktowania pos~acl Grze· ty MANCEWICZ jako pok&Jówkt
gorza Dyndały. Robienie z niego Klaudyny to Je szcze za mało. Mo•
pozytywnego bohatera to zbyt pry· liera nie Jest łatwo grać. Przedsta·
mltywny nonsens. Natomiast wspól wlenle w Teatrze
Powszechnym
c7ucle dla „męża pognębionego", dowodzi tego niezbicie.
oszukiwanego, upokąrzanego I wyAUGUST GRODZICKI
prowadzanego w pole b.yloby moMOLIER - .Grzegorz Dyndała
ż~ nawet zrozumiale, gdyby„. Gdy~ ·
n b o
- komedia
by nie tekst Moliera I zdrowy roz·
w trzech aktach. Przekład: Tadesądek. Nawet bez metody marksl·
stows'klej, która jak wiadomo
ze usz Boy-Zeleńskl !Teatr Powszech•
. zdrowym rozsądki em się zgadza. nl'.L-- i.. r
1\10\1()\C\.~

N

I

•

•

