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Piotr PiaskovJski 

PRÓB Y P ISANE 

Próba 1. „Grzegorz Dandln" I balet 

Kiedy przed laty przeczytałem po raz pierwszy „Grzegorza Dandin", odnalazłem w tej komedii , poza ocho

tą do jej realizacji, także materiał na przedstawienie nieomal balelowe. Wieloraka lunkcja muzyki lanca 

w takim przedstawieniu wydała mi się wówczas c zym ś tak oczywislym, że podejmowanie pracy bez możliwości 

ich włączenia było dla mnie przedsięwzięciem nie wartym gry. 

Początkowym lropem ty
0
ch balelowych inkrustacji byly poslacie pailslwa de Solenville. Ich elykielalność, prze

sada w kultywowaniu dworskich ryluałów, menlalność - jakże bliska dworskiej kameryli, a jakże odległa 

skupieniu „myilicieli z Port Royal", czy wreszcie kierunek edukacji upalrujący swój cel w doskonaleniu wsze

lakiej uciechy i zabawy - wszystko to łączyło mi się z pełnym rewerencji i napuszenia menuetem, dostojną 

i lekko przeegzallowaną pawaną czy wreszcie finezyjnym i wdzięcznym gawotem. I tak, pierwsze takly muzyki 

wiązalem z lanecznymi wejściami lej pary, podłączając niekiedy do niej te postacie, które sianem i charakte

rem wydawały mi się być im bliskie. 

Z czasem zacząłem odczuwać brak pieśni lirycznych Angelik i i Klitandra. Nie wiem dlaczego, ale wszy

stkie leksty miłosne lej pary, wydały mi się bardzo słabiulkie - konwencjonalne, związane silnie z modnymi 

wówczas „scenami paslerskimi" . Chciałem zastąpić je pieśniami, które siedziałyby w konkretnych scenach nie 

tylko tematycznie, ale nowel zagęszczały ich nastrój. Brak lakich tekstów, jak wówczas sądziłem, zmus i ł mnie 

do od łożenia zaczętej pracy. I wreszcie, całkiem zresztą przypadkowo, natrafiłem na „ aneks" do „Grzegorza 

Dandin" pt. „Wielka zabawa królewska w Wersalu". 

Parę słów o tym stosunkowo mało inanym tekście. Stanowił on s łowo - muzyczną ramę dla naszej komedii, 

a wspólnie była Io część wspaniałych igrzysk, jakie wy dal Ludwik XIV w lipcu 1668 roku, ukoilczywszy zwy

cięsko wojnę z Flandrią pokojem w Aix -ła-Chapelle. Tekst „Wielkiej zabawy ... " Jest prawie na pewno autor

stwa h4oliera (zwłaszcza lragmenly wierszowane nie budzą wątpliwości Boya) nalomiast muzykę s komponował 

Lully. I lak problem miłosnych pieśni został rozwiązany. Zna lazły się bowiem dwie, idealnie przystające do scen 

l irycznych naszych amantów oraz wierszowany dialog pasterek i ich zalolnlków, który - śpiewany przez drugą 

parę: Klaudynę i Lubina - z powodzeniem może zas tą pić słabsze, a tematycznie pokrewne partie se. 1 aktu 

11-go. 

W len sposób wstępne pouukiwania muzyki i tailca w „Grzegorzu Dandin" zostały zakończone. Pozosta

wał mi jedynie miły obowiązek dogadywania się co do szczegółów, z kompozytorem i choreografem, oby na 

koniec słuszność inscenizacyjnego zamysłu oddać pod osąd Pailstwa. 

„Komedia z towarzyszeniem muzyki nie jesl u nas rzeczą zwyczajną; nie podobna mi więc powiedzieć, czy 

Io nowość zysko powadzenie". To słowo Moliera. Nie muszę dodawać , że obawy le, pozostały dla nos równie 

żywe. 

Pr óba 2. „ Grzegorz Dandln"_ I pewien komunał 

Rodzima tradycja wystawiania „Grzegorza Dandin" stawia każdego współczesnego reżysera w nielada kło

pocie. Odkąd bowiem sztuka ta weszła do repertuaru teatru (a siało s ię Io ju ż wystarczająco dawno), odląd 

powolutku obrasta sobie w okazały wianuszek komunałów, z których przynajmniej jeden wykazuje zadziwiającą 

iywołność. Dotyczy on sposobów inlerpretacj i bohatera naszej komedii - Grzegorza Dandin. 

Jednym z tych sposobów jest postawienie go w roll „... osaczonego biedaka, miotającego się przez trzy 

akty I wciął w końcu pognębionego, którego kondycja nastrajo dziś nasze przeczulone nerwy do współczucia" 

Z łą banalną i wątpliwą lnłerprelacją łatwo rozprawił się Boy, słusznie twierdząc, że takie „„. tragizowanie 

Grzegorza Dyndały da się osiągnąć Jedynie kosztem wes :>łości utworu". 

Jest takie inny schemat, równie siary i jak sądzę równie niebezpieczny dla lej komedii. Pokazuje on posłać 

Grzegorza jako - nieomal - wiejskiego przygłupa, pozbawionego nie lylko inteligencji, zdrowego rozsądku, ole 

nowel charakteru. Przyznać trzeba, że dla zaistnienia la kiej inłerprelacji sporą rolę odegrał sam Molier. We 

wspomnianej już „Wielkiej zabawie .. .'' pisze m. in.: „ Przedmiol dotyczy ch ł op k a, klóry ożenił się z córką 

szlachecką .. .''. I dalej „... gdy pasterka przerywa jego (Dandin'a) utyskiwania i oznajmia mu, że Tyrcys i Filen 

nie zginęli oraz pokazuje mu sześciu flisaków, klórzy ich ocalili, k mi ote k nie jest ciekaw tego widoku i od

chodzi. Epitety „ch łopek" czy „kmiotek" pozornie - dl a nas współczesnych - dość jednoznacznie określają 

stosunek Moliera do lej postaci. 

Jeżeli jednak określenia le porównamy z rysunkiem psychologicznym bohatera, okażą się one niebezpieczną 

pułapką . 

Dandin, jak sądzę, Io dość typowy mizoginik, który swoje fobie - rzetelnie zresztą uzasadnione - mógł 

sprawdzić dopiero po zawarciu małżeństwa. Przy tym chytry gracz, z żyłką myśliwego, klóry skrzętnie szuka wyj

ścia z małżeństwa - pułapki. Szuka prełekslu - i Io to kiego, który w jego czasach i w jego sytuacji miałby 

znaczenie. Oczywiście wygrać nie może. Obyczajowość epoki, socjalne uwikłan ia, wreszcie pajęcza sieć intrygi 

całej rodziny de Solenville, która w przeciwieństwie do niego w Intrygach czuje się świetnie - wszystko Io 

przesądza o wyniku gry. 

Ale mimo tych prieciwnoic;i Dandin ani przez chwilę nie rezygnuje. Narzeka - tak, ale nie „utyskuje". 

Raczej bunłuje się. Nie ma złudzeń , wie, że żona go zdradza. Ale nie len hańbiący fakt staje się jego obsesją; 

motorem działania staje się dla niego ogromna ochota przyłapania żony na gorącym uczynku. Widać to wy

rainie w akcie li-gim (scena zaglądania przez dziurk ę od klucza), a zwłaszcza w akcie Ili (se. 5), w której 

zdrada Angeliki nie pozostawia clenia wątpliwości. Również wtedy nie ma rozpaczy, jest tylko satysfakcjo czło

wieka spokojnego, który wie, że wygrał. Oliara została osaczono. Szczęśliwy myś6wy dyskontuje sukces. Nie 

ma wymówek - jest tylko okrucieilstwo. Egz mplifikacja charakteru wątpliwego? Zgoda, ale jednak charakteru! 

Zresztą, czy mogłoby być inaczej? Gdyby Dandin był głupcem nie byłoby gry między nim o cudownie szczwaną 

Angeliką . A na ich Io intrydze właśnie opiera się ta arcykomedia. 
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M I OLIER 

w mieszczańskiej rodzinie paryskiej rodzi się Jean-Baptiste Poquelin, znany szerzej jako 
Molier; 

do roku 1643 - nauki w kolegium jezuickim w Clermont, studia prawnicze w Orleanie; 
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miłość i spółka z Magdaleną Bejarf : założone w Paryżu „L'lllustre Theótre". Bankructwo 
młodego zespołu, kara więzienia dla Moliera ; 

12 lat wędrówek z nowoutworzoną trupą teatralną1 po prowincjach francuskich, głównie na 
południu ; 

powrót do Paryża, debiut przed dworem króla ludwika XIV. Odtąd pozycja nadwornego 
dramatopisarza, chronionego przez króla, nienawidzonego przez tzw. słery1 ; 

- debiut komediopisarski na dworze: „Pocieszne wykwintnisie"; 

„Szkoła mężów; 

„Szkoła żon"; nasilanie się ałer, intryg 
Bejar1; 

walk przeciw Molierowi; slub z Armandą 

pierw sze trzy akty „Swiętoszka"; tylko dzięki osobistemu wstawiennictwu króla zawdzięcza 
Mol ier boda j i życie; zakaz publicznego grania sztuki; 

„ Don Juan"; po piętnastym przedstawieniu los sztuki 

„Mizantrop", sztuka o goryczy1
, klęsce i nienawiści; 

jak wyżej; 

„Skąpiec"; „Grzegorz Dandin"; 

wygrana bitwa o „Swiętoszka" - 44 spektakle przy pełnej sali, entuzjażmie widowni nieu
stającej zawiści wrogów; 

„M ieszczanin szlachcicem"; 

„Szelmos twa Ska pena"; 

„Chory z urojenia"; w trakcie czwartego przedstawienia Molier, trawiony ciężką chorobą 
- płuc, umiera na scenie, jakby na ironię losu odtwarzając główną rotę. 
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