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Na marginesie 
„Naszych kochanych dziatek" 

Pr.oblem, kitórur w obecnej chwHi niepokoi wszyst
kich .korustrulktywnie myślących ludzi, zagadnienie 
WY'chowa1n.ia młodego pokolenia stanowi podstawowy 
nurt tej wesołej kom€dii. Tak! „Nasize kochane 
dzia.tki" nie da.ją nam wytchnienia i bur.zą i tak nie
spokojny bieg naszego cod.zierurueg:o żywota. 

Chuligan · <YLY po p.ro.stu lekk.omyślny chłopiec 
i dz&ewozyna? Nie uświadQ!Tli>()TI•u ich w dostate.cz.nej 
mią-ze o iistnieniu P€Wnych ruorm WS{Półżycia, których 
prze'krQazyć nie .wolno! A może to nie jest win.a wy

łą-cmie młodzieży. Mo:ile zaciążyła nad tym wszyst
kim wojna z jej straszJliwymi następstwami. Faszyzm 
niemiecki, &w „raj ina ziemi" zgoto.wa.ny przez Hitle
ra, znala!Zł już wcześniej od,powiednik w faszyzmie 
Mu:ssaliniego. S'tąd .Modziły się trudruości tak ciężkie 

do przez.wyciężenia dla obu pdkoleń: zarówno dla ro
dziców, jak i dla dz<ieoi. Brak perSJ)ektywy w ujęciu 
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otacza,jącej rzeczywistości, brak przewodniej myśli 

w wychowaniu młodego {Pokolenia, a przede W&Zyst
kim- zaślepien'ie rodziców, którzy zamknięci w cia
snym kręgu osobistych zain~re5owań, wygnali z pa
mięci troskę o celowy coi;wój sweg;o ipotomsllwa - to 
wsey,gtiJro spmwiło, że młodzież zaskakuje starszych 
swoimi wybeyj<ami, brawurą, •gra.nic:-zącą z chuligań

stwem, swym 111ieo.k.rzesaniem, a rodzice nie powafią 
przeciwstawić się temu, operując zdawkowymi komu
nałami i slogan.ami, w jakich wychowa-no ich samych 
w okresie P01Przedzającym wojnę światową. 

Komedia, mimo swego mieszczańskiego podłoża po
budza do myślenia, a jednocześnie bawi swym nie 
byle jalkim humorem, .a scena, w której para mło<lo-
cianych łobuzów -uck'iela błogosławieństiwa, demasku
jąc UC'Ziucia bezradnych rodziców, jest świetnym po
kazem możliwości pisarskich włoskiego komediopisa
rza. Dlatego w ,okrMie zbliżającej się kanikuły poka
zaliśmy ją łódMiemu widzowi. 
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