
Ludwik Flaszen J ak pn się postarzał, ma 
- chMie .,... rzekła hrll'btna 

do ymuczki1 kierując 
lorgnon ilu weJśclu, w którym 
właśnie ul<az I si- X. Wymienia
jąc rzadkie u łony, "" głową dum
nie wzniesioną przechadzał się 
po sali. 

Recenzja ze staroświecką scenką 
- A któt to taki, babuniu? - - Ale ta jego elegancja sprzelf 

spytała wnuczka. czterdziestu lat jest doprawdy nl.e 
- Kiedy byłam w twoim wie- do zniesienia ! pr!arwala 

ku - wyjaśniła stara pani z wy- wnuczka rzewn11 opowieść sta
razem rozmarzenia, które na rej panL I przesiała młod ziutkie
chwilę otywlło jej wyblckłe oczy mu księciu Z, niewyraźny 
- ja I moje rówieśnice przepada- u&mlech. 
łl•śmy u nim. To X, sławny, - Totet powiadam, te się po-
wspaniały X. starzał - spre&towała z Irytacji\ 

- Rzeczywiście, słyszałam co~ o w głosie hrabina. I dodała ci
nim. Za czasów babuni był po- szej, z godnoścl11• - A nie za
dobno pierwszym lwem salor.ów pomlnaJ, aniołku, te starszym na
- · powiedziała wnucZka, z wy- lety się szacunek. 
raźnym wysiłkiem tłumiąc zie- _ To po co udaje młodzika? 
wan1e. I rzuciła powłóczyste Popatrz tylko, babuniu, jak on 
spojrzenie młodziutkiemu k•ię- slę porusza. Te maniery lwa \sa-
ciu Z., k tóry niedawno pow•ócil loncwego! Czy widział kto kl-„ wojatu po europejskich kuror- !1y, teby lew salonowy t:ył stary? 
tach. TymczaEem x . kilkakrotnie o-

- Ach ma cherie gdybyś wloe- krątył salę , lecz nie mog11c -
działa, jak był piękny! Zreszt11 poza konwencjonalni\ r.hwlłl\ po
przyznasz. te przystojny poznstał witań _ r.naletć trwalszego to
d;i dziś. Kiedy pojawiał się w no- warzysklego kontaktu, znlkn11ł za 
wym fraku, po tygodniu cała drzwiami pokoju, gdzie gran? w 
młodzlet nosiła fraki tak samo. ;a karty. 
z niezawodnym smakiem skro,o- _ starość lwa salonowego jest 
ne. Jego anegdoty I bons mots starościll w dwójnasób _ zakon
obiegały cały wytszy świat. Przy kludowała hrabina , która - jako 
tym farmazon z niego był I skan- dawna w ielbicielka X-a - miała 
d~llsta. Gorszono się jego wysko· w sobie coś z filozofa. 
kami, po salonach wrzało jak w I zakonkludowala. sluszn:e. 
ulu, gdy ten oryginał coś •proku- . . 
rowal. Ale gorsząc . umiał bestia I Czego dowodem premiera P1-
imponować. Bo pod maską wia- randetla w Teatrze Starym. 
towca krył zagad!towe serce I głę- Starość kogoś, kto chodzi w 
boki umysł. Nieraz - pamh:tam · ustal.onej glorii nowatora, jest 
- rozprawiał o tym. te człowiek staro.kią w dwójnasób. Im 
jest istot~ niezwykle skomol!ko- bardziej kokietuje paradoksa
waną, te zwykliśmy sądzić po po- mi tym głębiej popada w ba-
zorach, te nigdy naprawdę nie ' . · . 
wiemy _ i wledl.le~ n!e będzie- n0;tne . ~cz11w1stośc1. . Im na· 
my - kim jesteśmy. Tęga głow;i! m1ętnie3szy podnosi bu.nt 
My, dziewczęta, 1zalabrśmy z:a przeciw . l:onweiic;om, tym 
mm." bardziej jest gla.dki i ugodo-

wy. Im bardziej zaleca. się 
młodością, tym ostrzej trąci 
myszką. Im wyżej mierz11, 
tym niżej spada.. 

Konserwatyzm z myszką -
to coś, w czym nie ma sprze
czności; komedia salonowa 
lub wodewil może zachować 
wdzięk staroświecczyzny. N<>· 
watorstwo z myszką - · to 
kontradykcja krz11cząca, zło
.iliwy wybryk czasu, · martwe 
życie, biala czerń. I to chyba 
dzisiaj tak jest w Pirandellu 
irytujące. Nawet prawda je
go przypomina róż. Tylko tu 
i ówdzie spod tego różu bły
śnie coś, co pozwala się dp
myśla.ć minionej świetności 
pisarza ..• 
Obsesją Pirandella - tym, 

co nazwano pirandellizmem 
- jest . wieloznaczność. Wielo
znaczność świata i człowieka. 
Ale środki, jakimi posługuje 
się pisarz, są jednoznaczne. 
Rzecz ca1a rozgrywa się w 
planie retoryki. Materia twór
cza Pirandella. ciąży ku jedno
znaczności. Nie stwarza on 
wieloznacznej wizji świata, 
tylko uzasadnia logicznie, ii 
świat jest wieloznaczny. Po
zostaje więc gola teza. I kiedy 
teza przestaje szokować sama 
przez się, czar pryska. Jak on 
się postarzał, ma cherie! 

A na domiar Piran(lello nie 
wie, co to humor. Tez11 swoje 

traktuje z śmiertehtq powa
gq, rzekłbym, z jakqś posępną 
zqjadlościq. Tu nie ma fur· 
t6w, tu się filozofuje o natu
rze istnienia! Ale cóż bardziej 
niż owego istnienia wielo-
znaczność, winno stać się 
przedmiotem ironii, podstawą 
humorystycznej niespodzian
ki! Zywszy zapewne byl by 
dziś Pirandel!.o, gdyby celo
wał nie w tragedyjne namasz
czenie, a w sceptyczny humor. 
Gdyż częściej - wbrew Pismu 
- nie wiara, lecz humor 
wzrusza skal11. Zwlaszcza. 
jeśli rzecz dzieje się w .§: ód 
wyższych sfer i jest wykwin· 
tna w stylu. 

O samym przedstawieniu 
nie wiem, co by powiedzieć. 
Staranne? Precyzyjne? Pro
ste? Niedbale? Nieścisle? Pre
tensjonalne? Zapewne, zapew
ne. Czy o nieboszczyku w 
trumnie można powiedi:ieć, 
że dobrze wygląda - lub że 
wygląda źle? I czy można 
mieć do niego preteruje, że 
nie żyje? Można tylko zgla
szać zastrzeżenie do żywych, 
by nie otwierali trumien, je
śli nie posiedli wladz11 
wskrzeszania. 

Stalo się natomiast ?>rzed
stawienie „Jakq mnie p-rag
niesz" wielką apoteozą. ·Nie
znajomej i jej W1Jglądu ze
wnętrznego. Ma ona wsoanitt-

le włosy, cudowne suknie, a 
niektóre z jej wejść podkre
ślane są nawet reflektorem 
punktowym. W tym przepy
chu apoteozowanej kobieco
ści nielatwo nawet rozeznać 
się w aktorstwie Z. Niwiń
skiej. Samo aktorstwo jest 
chyba dobrej próby, ale w 
osiągnięciu pelnego wyrazu 
staje mu na przeszkodzie nie
zbyt wlaściwy - jak sądzę -
kierunek. I nadmiar tonów 
placzliwych. 

Na podkreślenie zasluguje 
epizod K . Ostaszewskiej w 
roli oblqkanej. Swietna debil· 
ska maska, znakomita gra rąk, 
nerwowych, wyrazistych, a 
niezgrabnych zarazem, cięż
kich, jakby nie wlasnych. Nie
ruchoma sylweta i twarz, od 
czasu do cza.su jedno sylabi
zowane słowo. Maksimum wy
razu przy minimum środków. 

Wysmakowane kostiumy A. 
Majewskiego. D'ekoracja ohra
zu pierwszego nie bardzo mi 
się tłumaczy. W obrazach na
stępnych - secesja jakby w 
ruinie i rozkładzie, wybujala. 
i spotworniona. Tak, tu zna
lezicn11 został przewrotny sto
sunek do Pirandella. Drama
tyzm wymierającego stylu. 

Przekla.d Z. Jq,chimeckie; 
zaleca się wytwornością i 
swadą. Pewno i wiernością, 
al1? nie nam, ciemnym, o tym 
sądzić. 

Teatr Stary. L. Pirandello: I• 
kil mnie pragniesz. Przeł. z. a
ch!mecka. Ret. A. ·M!anow~ka. 
Scenogr. A . Majewski. As.. "~ 
L Widoclt.a.. 


